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Programacións  didácticas  dos  niveis  educativos  e  áreas  que  a  continuación  se relacionan: 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL da ESO. 

 DEBUXO TÉCNICO de primeiro e segundo de Bacharelato. 

 DEBUXO ARTÍSTICO de primeiro e segundo de Bacharelato. 
       
 

 
 
 
 

 
 

Hora de reunión semanal do departamento: 
Data variable a consensuar polos membros do departamento. 

1.  DATOS DO DEPARTAMENTO 

PROFESOR MATERIAS QUE IMPARTE CURSOS GRUPOS 

 
 

Jesús López Blanco – (Titor e XD) 

E.P.V.A. 
Titoria 

Debuxo Técnico 
Debuxo Técnico 
Debuxo Artístico 

 

3º ESO 
3º ESO 
1º Bach 
2º Bach 
2º Bach 

A,B,C 
C 
A 
A 

A+B+C 

 
Mª José Senande Méijome – (Titor) 

E.P.V.A. 
Titoria 

E.P.V.A. 
Debuxo Artístico 

 
 

 

1º ESO 
1º ESO 
4º ESO 

        1º Bach 

B, C, D 
C 

A+B+C 
A+B 

 CURSO MATERIA GRUPOS HORAS/SEM TOTAL 

1º ciclo 

1º ESO 
 

E.P.V.A. 
Titoria 

 

3 
1 

2 
2 
 

6 
2 

3º ESO E.P.V.A. 
Titoría 

3 
1 

2 
2 

6 
2 

2ºciclo 
cCICLO 

4º ESO E.P.V.A. 1 3 3 

BACH. 

1º BACH 
 

Debuxo Técnico 
Debuxo Artístico 

 

1 
1 
 

4 
3 
 

4 
3 
 

2º BACH Debuxo Técnico 
Debuxo Artístico 

 

1 
1 
 

4 
3 
 

4 
3 

TOTAL HORAS DO DEPARTAMENTO 33 

1. INTRODUCIÓN  E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

        1.1. ASPECTOS COMÚNS DO DEPARTAMENTO. 
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Coa nosa programación perseguimos aproximarnos aos seguintes fins: 
 

 Dispoñer dun documento de referencia que guíe a nosa práctica docente. 

 Atender ás necesidades do alumnado. 

 Evitar que o azar e a improvisación resten coherencia ás nosas accións. 

 Revisar e actualizar periodicamente o conxunto de actividades educativas. 
 

Todos estes aspectos, presentes durante a elaboración da programación 
comprenden o marco de referencia fixado pola lei e o espazo de libre actuación do cal 
dispoñemos como docentes. 

Na Educación Plástica e Audovisuall así como nos Debuxos Técnico e 
Artístico, débese partir dos obxectivos xerais de etapa e dos obxectivos xerais de área. 
Os primeiros son moi xenéricos e dificilmente avaliables, pero todas as materias deben 
contribuír en maior ou menor medida á súa consecución. A finalidade da aprendizaxe 
é que o alumno alcance unha concepción global da área por medio de vivencias 
significativas que desenvolvan a súa sensibilidade, comprensión e expresión ante o 
feito artístico. Mediante estas capacidades poderá apreciar de xeito crítico e autónomo 
os diferentes tipos de movementos plástico-visuais e actividades artísticas, e gozar 
delas non só como forma de ocio senón tamén como vehículo de socialización e 
participación na realidade cultural que o rodea. 

 

  
           1.2.      LEXISLACIÓN DE REFERENCIA 

 
           ETAPAS:  ESO e Bacharelato 

 
 Decreto 133/2007 do 5 de xullo,  polo que se regulan as ensinanzas da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do13 de xullo 
de 2007).  

 Orde 6/9/2007 (DOG 12-7), pola que se desenvolve a implantación da educación 
secundaria obrigatoria na comunidade autónoma de Galicia. 

 Orde 21/12/2007 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado da 
ESO (DOG do7 de xaneiro de 2008) e na Circular (8/2009 da Dirección Xeral de 
Educación ,Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan 
algunhas medidas de atención á diversidade. 

 Decreto 126/2008 do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo 
de bacharelato (DOG do 23/06/2008). Orde do 20 de abril de 2010, pola que se 
modifica a Orde do 24 de xuño de 2008,pola que se desenvolve a organización e o 
currículo das ensinanzas  de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 86/15, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

  1.3. ASPECTOS XERAIS DA PROGRAMACIÓN. 
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a) A nivel centro educativo. 
 
Dentro da comarca Terra de Melide, formada polos concellos de Melide, 

Santiso e Toques, o noso Centro atópase na capital da comarca, e dicir, en Melide e 
realizan aquí os seus estudos o alumnado dista zona, así como algún alumno/a 
procedente de concellos limítrofes como Arzúa ou Palas de Rei. 

A oferta educativa do Centro e variada, e nel impártense ensinanzas de ESO, 
BAC, EPA, Formación Profesional Básica e un Ciclo Formativo de Grado Medio da 
rama de Madeira. 

O nivel socioeconómico do noso alumnado pódese considerar medio. Os 
proxenitores procedentes do rural, adícanse maioritariamente a gandería e agricultura, 
mentres o que nas vilas predominan os comerciantes, funcionarios e outros 
traballadores autónomos, e cobra bastante importancia o sector hostaleiro, dado que 
por esta zona transcorren o Camiños de Santiago Francés e Primitivo. 

O nivel de estudos dos proxenitores, debemos diferenciar os do rural dos que 
residen nas vilas. Mentres que nas vilas atopamos de todo tendo maioritariamente 
estudos medios e superiores, no rural predominan os primarios. Desde o punto de 
vista sociolingüístico, son maioritariamente galego falantes. 

A  maior  parte  dos  alumnos/as  proceden  de  familias  estruturadas,  de  
corte tradicional:  pai -nai  e  un, dous  ou tres  fillos;  pero van aumentando o número 
de alumnas e alumnos con familias monoparentais (xeralmente por separación dos 
pais) e en poucos casos o alumno/a  convive cun  familiar ou titor legal distinto dos 
proxenitores. O número total  oscila segundo os cursos entre 400-500 alumnos/as, a 
maioria de nacionalidade española, aínda que nos últimos anos se incorporaron 
algúns de orixe sudamericana, ou norteafricana, nun número que xa non pasa 
desapercibido. 

En xeral, o noso alumnado non é conflitivo e os pais teñen altas expectativas e 
preocupación pola formación dos fillos e o futuro. Son habituais as actividades 
extraescolares tales como os estudos musicais no Conservatorio, de idiomas ou 
deportivas, incluídas as de competición. 

Os resultados das avaliacións de diagnóstico en ESO así como a participación 
destacada en certames tanto do ámbito da ciencia pura como das humanidades poñen 
de manifesto que os nosos educandos responden a un perfil de alumno ao que se lle 
pode esixir un aproveitamento alto no seu proceso de aprendizaxe, e por tal motivo é 
tamén  unha obriga  programar a ensinanza cun alto grao de compromiso docente. 

 
b) A nivel materia 

 
 A educación plástica dentro da Educación Secundaria, enténdese como o ámbito 

de desenvolvemento das capacidades perceptivas, estéticas e expresivas da persoa 
para comprender as formas e a súa expresión. Desenvolvendo e fomentando a 
capacidade observadora e traballando os recursos procedementais (instrumentos e 
técnicas) conseguiremos a expresión do pensamento de forma visual e gráfico-
plástica. 

 
A sociedade actual posúe unha extraordinaria capacidade para producir e 

consumir imaxes facilmente transmisibles a través dos medios de comunicación. Estas 
constitúen un poderoso medio de expresión, coñecemento e transformación da 

  1.4. CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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realidade e poden ser un medio de manipulación do pensamento das persoas. Cómpre 
potenciar , a través da análise e da valoración das mensaxes visuais, un xuízo crítico 
no alumnado co que poida acadar un criterio propio. Asimesmo o auxe das novas 
tecnoloxías fai necesario que dotemos aos alumnos do coñecemento destas linguaxes 
propias que lles permitan utilizalas sen o risco de perder a súa individualidade. 

 
A metodoloxía desta materia debe estar baseada nun método creativo e práctico. 

Dotaremos aos alumnos dos conceptos e técnicas de traballo mediante explicacións 
teóricas, proxeccións audiovisuais, presentación directa de obras, obxectos ou 
materiais, visitas a exposicións, museos, etc. O Método fundamentalmente práctico, 
contempla unha avaliación inicial que verifique o nivel inicial do grupo e de cada un 
dos integrantes, continuará  coa fase de motivación e estimulación que presente os 
obxectivos a alcanzar como un fin accesible e interesante para o alumnado e 
determinará as actividades necesarias para conseguilo. Finalmente a avaliación será 
construtiva e continua. 

 
A organización de contidos pretende un sistema de aprendizaxe continua que 

proporcione ao alumnado unha formación integral no ámbito da linguaxe visual e 
artística e da representación técnica. 
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 A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos/as as  
 

capacidades que lles permitan: 
 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 
no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 
a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 
b) Desenvolver  e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres,así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 

 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 

e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente nas da información e comunicación. 

 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisións e tomar responsabilidades. 

 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, 
na lectura e no estudo da literatura. 

 
 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 
 
 j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

    2.1. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres 
e homes que realizan achegas importantes a cultura e á sociedade galega,ou a outras 
culturas do mundo. 
 
 k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a 
educación física e a practica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 
dos seres vivos e o medio ambiente , contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
  

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 
m) Apreciar  a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio deste dereito. 

 
o) Coñecer e valorar a importancia  do uso do noso idioma como elemento 

fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación 
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica 
con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      AS COMPETENCIAS ADQUÍRENSE A TRAVÉS DE: 

  Cada unha das áreas que 
debe contribuír ao 
desenvolvemento das 
competencias transversais 
e cada unha das 
competencias básicas 
alcanzarase dende 
o traballo de varias áreas 
ou materias 

 As medidas non 
curriculares. 

 Organización e 
funcionamento. 

 Acción titorial. 

 Planificación de 
actividades 
complementarias e 
extraescolares, etc. 

 
 
 

 Comunidade 
educativa.  

 Centros. 

 Familia. 

 Sociedade. 

 
 
 
 
 

      2.2. COMPETENCIAS. 
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    TEÑEN AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

  Proporcionan a capacidade de saber facer, é dicir, de aplicar os coñecementos 
aos problemas da vida profesional e persoal. 

  Son susceptibles de adecuarse a unha diversidade de contextos. 

  Teñen un carácter integrador, xuntando os coñecementos, os procedementos e 
as actitudes. 

  Permiten integrar e relacionar as aprendizaxes con distintos tipos de contidos, 
utilizalos de xeito efectivo e aplicalos en diferentes situacións e contextos. 

  Deben ser aprendidas, renovadas e mantidas ao longo de toda a vida. 

 
 
 
CONTRIBÚEN A 

  Adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe á sociedade actual, en continuo 
cambio. 

Transformar o concepto tradicional de ensino baseado na adquisición de 
coñecementos nun concepto moderno de aprendizaxe baseada na capacidade de 
resolver situacións ao longo da vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 As competencias clave do currículo, son: 
 
 
 

 
Esta área contribue á adquisición da competencia lingüística favorecendo a 

comprensión e a expresión oral e escrita ao promover o coñecemento e a utilización do 
vocabulario especifico referido á expresión artística e ao explorar diferentes canles de 
comunicación. 

 
Os descritores que priorizaremos serán: 
 

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
- Expresarse oralmente con corrección adecuación e coherencia. 
- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: terno de palabra e 

escoita atenta ao interlocutor. 
- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas 

diversas  situacións comunicativas. 

a) Comunicación lingüística (CCL). 
 

2.3. COMPETENCIAS CLAVE DA EDUCACIÓN SECUNDARIA. DESCRITORES 

DA MATERIA DE PLÁSTICA. 
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A Plástica é unha oportunidade para utilizar a linguaxe simbólica, e afondar en 

aspectos especiais da realidade e na súa representación gráfica. Tamén se adestran 
procedementos relacionados co método científico como a observación, experimentación, 
descubrimento, reflexión e análise. 

 
Os descritores que fundamentalmente traballaremos serán: 
 

- Interactuar co entorno natural de maneira respectuosa. 
- Tomar conciencian dos cambios producidos polo home no entorno natural e as 

repercusións para a vida futura. 
- Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte 

o coidado saudable. 
- Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a compresión da realidade 

circundante en diferentes ámbitos, por exemplo o físico, tecnolóxico, xeográfico, 
... 

- Coñecer e usar os elementos matemáticos básicos como magnitudes, 
proporcións, formas xeométricas, ... 

- Organizar a información  empregando procedementos matemáticos. 
 
 
 
 
 
Na área de Plástica aparecen contidos que fan referencia ao entorno 

audiovisual e multimedia, dando especial importancia ao uso de ferramentas 
tecnolóxicas para a creación de producións audiovisuais. 

 
Para elo, nesta área traballaremos os seguintes descritores da 

competencia: 
 

- Empregar diferentes fontes para a búsqueda de información. 
- Elixir o uso das diferentes fontes segundo a súa fiabilidade. 
- Elaborar información propia derivada da obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 
- Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
- Empregar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

diferentes informacións. 
- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 
 
 

 
 
Esta materia contribuirá á esta competencia na medida en que favoreza a 

reflexión sobre os procesos e a propia experimentación creativa xa que esta implica a 
toma de conciencia das propias capacidades e recursos,  así como a aceptación do 
propios erros como instrumentos de mellora. 

 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e e 
tecnoloxía (CMCT). 

 

c) Competencia dixital (CD). 
 

d) Aprender a aprender (CAA). 
 



9 
 

Os descritores que adestraremos son: 
 

- Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 
- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
- Planificar os recursos necesarios e os pasos a dar no proceso de 

aprendizaxe. 
- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en 

función dos resultados intermedios. 
- Avaliar  a consecución dos obxectivos de aprendizaxe.  

 
 
 
 
 

A área de Plástica e unha boa ferramenta para potenciar esta competencia xa 
que as produción artísticas pódense plantexar como traballo en equipo, sendo unha 
oportunidade para fomentar a cooperación, o respecto, a tolerancia,... Por outra 
banda,o fomento da creatividade na aula leva a valorar diversos enfoques e 
plantexamentos. 

 
Para elo,os descritores a adestrar serán: 
 

- Aplicar dereitos e deberes á convivencia cidadá no contexto da escola. 
- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de 

convivencia e traballo para a resolución de conflitos. 
- Mostrarse dispoñible para a participación activa nos ámbitos establecidos. 
- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

 
 

 
 
 
Esta área colabora en grande medida na adquisición do sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor, xa que en todo o proceso de creación, hai que converter unha 
idea nun produto; e para elo deben desenrolarse estratexias de planificación, de 
previsión de recursos,de anticipación e de avaliación de resultados. Este proceso 
obriga o alumnado a tomar decisións de maneira autónoma. Todo isto, xunto co 
espírito creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, fomentan a 
iniciativa e o espírito emprendedor.  

 
Os descritores que empregaremos son: 
 

- Optimizar recursos persoais apoiándonos nas fortalezas propias. 
- Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
- Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 
- Dar prioridade a consecución dos obxectivos do grupo a intereses persoais. 
- Mostrar iniciativa persoal para empezar e promover novas accións. 
- Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do 

tema. 
- Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 
- Atopar posibilidades no entorno que outros non atopan. 
- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de 

obxectivos. 
- Asumir riscos no desenrolo das tarefas e dos proxectos. 

e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
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A área de Educación Plástica, contribúe, especialmente, a adquirir a 

competencia artística e cultural, xa que se pon o énfases en ampliar o coñecemento 
dos diferentes códigos artísticos e na utilización das técnicas e os recursos que lle son 
propios. O alumnado aprende a mirar, ver,observar e percibir, e, dende o 
coñecemento  da linguaxe visual, a apreciar os valores estéticos e culturais das 
producións artísticas. Por outra banda, estase contribuíndo a esta competencia cando 
se experimenta e investiga con diversidade de técnicas plásticas e visuais e se e 
capaz de expresarse a través da imaxe. 

 
 Por elo, nesta área traballaremos os seguintes descritores:  
 

- Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 
- Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética no ámbito cotiá. 
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

 

 

 

 

 

a) Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación de masas, a súa 
influencia no pensamento social e actuar de modo crítico ante as mensaxes visuais. 

b)  Valorar a expresión plástica como medio de expresión artística de sociedades e 
culturas diferentes. Apreciala como un xeito de entendemento e concordia entre 
pobos, valorando as súas similitudes e diferenzas. 

c) Recoñecer, comprender e valorar as manifestacións da cultura galega, apreciando 
o patrimonio cultural e contribuíndo a súa conservación e mellora. 

d)  Sensibilizar ao alumno ante o goce artístico e acadar os recursos suficientes para 
apreciar diferentes representacións artísticas. 

e) Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica da linguaxe plástica, 
visual e audiovisual. 

f) Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso creativo 
aplicado á representación de formas e espazos mediante o emprego das 
proporcións e da perspectiva. 

g) Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas 
plásticas e visuais,relacionándoas con outras linguaxes e aplicando nas súas 
creacións as tecnoloxías da información e da comunicación mais axeitadas. 

h) Utilizar a linguaxe plástica para expresar emocións e sentimentos, vivencias e 
ideas, contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas. 

i) Planificar e reflexionar, de forma individual ou colectiva, sobre o proceso de 
realización dun obxecto partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, ao 
final de cada fase, o estado do seu desenvolvemento. 

j) Aplicar as distintas técnicas de traballo cooperativo fomentando a responsabilidade 
e favorecendo o diálogo e a comunicación. 

k) Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo os erros e 
valorando os acertos como parte do proceso de formación do individuo. 
 

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

      2.4. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL - 1º ESO. 
 

      2.4.1. Obxectivos. 
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BLOQUES       CONTIDOS    ACTIVIDADES DE 

     APRENDIZAXE 

TEMPORIZACIÓN 

      SESIÓNS 

Bloque 1. 

Expresión plásti- 

ca 

B1.1. Elementos configurativos da 
imaxe: punto, liña e plano. 
B1.2. Aprecio do uso que os/as 
artistas 
fan do punto, a liña e o plano para 
aplicalo ás propias composicións. 
 

• Visualización de distintas produccións 
  gráfico-plásticas e análise dos 
  elementos configurativos da imaxe   
nas  mesmas 
 

 

 

1 sesión 

Bloque 1. 

Expresión plásti- 

ca 

B1.3. o punto como elemento máis 

sinxelo na comunicación visual.  
B1.4. Posibilidades gráficas e 
expresivas da liña en relación ao seu 
trazado, o seu grosor ou a súa 

velocidade.   
B1.5. Calidades do plano como 
elemento compositivo e como 
construtor de volume. 

• realización de composiciónsbaseadas 
  en formas orgánicas na que se 
  experimente co valor expresivo do 
  punto e a liña e as súas posibilidades 
  tonais, aplicando distintos graos de 
  dureza, distintas posicións do lapis de 
  grafito ou de cor (tombado ou vertical) 
  e a presión exercida na aplicación, en 
  composicións a man alzada 
 

 

 

 

 

4 sesións 

Bloque 1. 

Expresión plásti- 

ca 

B1.6. Elementos de expresión 
plástica: 
liña, textura e cor. 
 

• Realización dun collage con papel 
  rasgado, cortado…etc,        
experimentando 
  con distintas texturas e cores e 
  utilizando o plano como elemento 
  compositivo e volumétrico. 
• Realizar unha composición que 
  transmita emocións básicas (calma, 
  violencia, liberdade, opresión, alegría, 
  tristura, etc.) utilizando diversos 
  recursos gráficos en cada caso 
  (claroscuro, liñas, puntos, texturas, 
  cores, etc.). 

 

 

 

2 sesións 

Bloque 1. 

Expresión plásti- 

ca 

B1.7. Composición: elementos.   
B1.8. O ritmo na composición. 
 

• Realizar unha composición con 
  elementos xeométricos nas que se 
  apliquen conceptos de proporción, 
  equilibrio e ritmo. 

 

2 sesións 

Bloque 1. 

Expresión plásti- 

ca 

B1.9. A cor coma fenómeno físico e 
visual. Mestura aditiva e mestura 

substractiva.   
B1.10. Círculo cromático. Cores 
complementarias 

• Explicación e experimentación coa 
cor-  luz e cor-pigmento 
• Realización dun círculo cromático 
  sinxelo e aplicación a unha 
  composición abstracta 
 

1 sesión 

 

4 sesións 

Bloque 1. 

Expresión plásti- 

ca 

B1.11. Texturas naturais e artificiais. 
Capacidade expresiva das texturas 

• Realización dun catálogo de texturas 
  visuais e táctiles. 
• Realizar unha composición na que se 
  integren varias texturas como un 
  elemento expresivo máis. 

2 sesións 

2 sesións 

Bloque 1. 

Expresión plásti- 

ca 

B1.12. Materiais e técnicas de 
debuxo 
e pintura. Técnicas plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 
 

Este contido se desenvolverá ao longo 
das actividades anteriores 
 

Este contido 
desenvolverase ao longo 
das actividades anteriores 
 

Bloque 2.Comuni- 

cación audiovisual 

 

B2.1. Imaxe e a comunicación visual. 
Iconicidade. Graos de iconicidade. 
Imaxe figurativa e imaxe abstracta. 
 

• Representar un referente real en catro 
  niveles de iconicidade, dende a 
  figuración realista ata chegar á 
  abstracción. 

 

4 sesións 

Bloque 2.Comuni- 

cación audiovisual 

 

B2.2. Comunicación visual. Símbolos 
e iconas. 
B2.4. Comunicación visual: 
elementos 
que interveñen nela. 

• Deseñar símbolos e iconos para un 
  espazo concreto do centro escolar ou 
  un espazo ficticio. 
 

 

6 sesións 

Bloque 2.Comuni- 

cación audiovisual 

 

B2.3. O cómic: medio de expresión. 

Linguaxe do cómic. 
 

• Crear unha pequena tira cómica 

  usando correctamente a linguaxe do 
  cómic 
 

 

4 sesións 

Bloque 2.Comuni- B2.4. Comunicación visual: • Análizar os elementos comunicativos  

      2.4.2. Contidos, actividades de aprendizaxe e temporización. 
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cación audiovisual 

 

elementos 
que interveñen nela. 
 

e  función de imaxes fixas propostas 
polo  profesor ou o alumnado . 
 

4 sesións 

Bloque 2.Comuni- 

cación audiovisual 

 

B2.5. Comunicación audiovisual: 
características e elementos que 
interveñen nela. 
 

• Análizar os elementos comunicativos 

En función de mensaxes audiovisuais 

Propostos polo profesor ou o alumno. 

 

4 sesións 

 

Bloque 2.Comuni- 

cación audiovisual 

 

B2.6. Funcións das mensaxes na 
comunicación visual e audiovisual. 
 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.1. Elementos xeométricos 
fundamentais: punto, liñas e 
direccións. 
Posicións relativas entre rectas: 
paralelas, cortantes e 
perpendiculares. 
 

• Definir os elementos xeométricos 
  fundamentais e as posicións relativas 
  entre rectas. 
. 
 

 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.2. Manexo da escuadra e 
cartabón para o trazado de paralelas, 
perpendiculares e rectas a 45º. 
 

• Realizar láminas con deseños de 
  trazados de rectas paralelas, 
  transversais e perpendiculares 
  utilizando escuadra e cartabón con 
  suficiente precisión 

 

2 sesións 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.3. Circunferencia e círculo. A 
circunferencia como lugar xeométrico 
básico no plano. 
 

• Realizar un deseño a partir dunha 
  circunferencia lobulada de seis 
  elementos, utilizando o compás 

2 sesións 

 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.4. Manexo do compás. Dividir a 
circunferencia en dous, catro, seis ou 
oito partes iguais, usando o compás. 
Realizar motivos decorativos co 
manexo do compás. 

• Dividir a circunferencia en seis partes 
  iguais, usando o compás, e debuxar 
  coa regra o hexágono regular e o 
  triángulo equilátero que se posibilita 

 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.5. Ángulos. Clasificación de 

ángulos e posicións relativas.   
B3.6. Trazado de ángulos con 
escuadra e cartabón. 
 

• Identificar os ángulos de 30º, 45º, 60º 
e 90º na escuadra e no cartabón. 
 

 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.7. Realizar operacións con 
ángulos. 
Medidas angulares. Transporte de 
medidas angulares. 
 

• Sumar ou resta ángulos positivos ou 
  negativos con regra e compás. 
 

 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.8. Bisectriz dun ángulo. A 
bisectriz como lugar xeométrico 
básico no plano. 
 

• Constrúir a bisectriz dun ángulo 
  calquera, con regra e compás. 
 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.9. Concepto de medida. 
Operacións con segmentos coa 
axuda da regra ou utilizando o 
compás 
 

• Sumar ou restar segmentos, sobre 
  unha recta, medindo coa regra ou 
  utilizando o compás. 
 

 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.10. Mediatriz dun segmento. A 
mediatriz como lugar xeométrico 
básico no plano. 
 

• Traza a mediatriz dun segmento 
  utilizando compás e regras. 
 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.11. Teorema de Thales. 
Aplicacións do teorema de Thales 
para dividir un segmento en partes 
iguais e para a escala dun polígono. 
 

• Divide un segmento en partes iguais, 

  aplicando o teorema de Thales.  
 

 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.12. Lugares xeométricos 
fundamentais. Circunferencia, 
mediatriz, bisectriz e mediana. 
 

• Explicar por escrito, os exemplos máis 
  comúns de lugares xeométricos 
  (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 
  esfera, rectas paralelas, planos 
  paralelos, etc.). 
 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.13. Triángulos. Clasificación dos 
triángulos en función dos seus lados 
e dos seus ángulos. Propiedade 
fundamental dos triángulos. 
 

• Clasificar calquera triángulo, 
  observando os seus lados e os seus 
  ángulos. 
 

2 sesións 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.14. Construción de triángulos. 
 

• Constrúir un triángulo coñecendo 
dous  lados e un ángulo, ou dous 
ángulos e  un lado, ou os seus tres 
lados,  utilizando correctamente as 
ferramentas. 
   
 

1 sesión 
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Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.16.Triángulo rectángulo: 
características e construcións. 
 

• Debuxar cateto.un triángulo 
rectángulo  coñecendo a hipotenusa e 
un cateto ou un ángulo agudo. 
 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.15. Liñas e puntos notables dos 
triángulos. Alturas, medianas, 
bisectrices e mediatrices dos 
triángulos. 
 

• Achar as alturas, medianas, 
bisectrices  e mediatrices dos 
triángulos propostos. 

 

2 sesións 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.17. Cuadriláteros: clasificación e 
propiedades. 

• Clasificar os cuadriláteros e estudar 
as  súas propiedades. 
 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.18. Construción de cuadriláteros • Estudar a construcción de 
  paralelogramos dados dous lados 
  consecutivos e a diagonal. 
 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.19. Polígonos. Polígonos 
regulares e irregulares. Clasificación 
dos polígonos 

• Estudar a clasificación de polígonos e 
  diferenciar claramente entre regulares 
  e irregulares 
 

1 sesión 

Bloque 3. 

Debuxo Técnico 

B3.20. Construción de polígonos 
regulares inscritos nunha 
circunferencia. 

• construír polígonos regulares de ata 8 
  lados inscritos na circunferencia 
 

1 sesión 

 

 

 

 

 

 

 CRITERIOS DE 

   AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE 

  APRENDIZAXE 

COMPETEN- 

      CIAS 

       MÍNIMOS 

     ESIXIBLES 

B1.1. Identificar os elementos 
configuradores da imaxe. 
 

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a 
importancia do punto, a liña e o 
plano, analizando de xeito oral e 
escrito imaxes e producións gráfico 
plásticas propias e alleas. 
 

CCEC • Analizar de xeito oral e escrito 
imaxes eproducións gráfico 
plásticas propias ealleas 
identificando a importancia do 
punto, liña e plano. 

B1.2. Experimentar coas 
variacións formais 
do punto, o plano e a liña 

EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos 
lineais mediante a observación de 
elementos orgánicos na paisaxe, 
nos obxectos e en composicións 
artísticas, empregándoos 
como inspiración en creacións 

gráfico-plásticas.  
EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, 
a liña e o plano co concepto de 
ritmo, aplicándoosde forma libre e 

espontánea.  
EPVAB1.2.3. Experimenta co valor 
expresivo da liña e o punto e as 
súas posibilidades tonais, aplicando 
distintos graos de dureza, distintas 
posicións do lapis de grafito ou de 
cor (tombado ou vertical) e a 
presión exercida na aplicación, en 
composicións a man alzada, 
estruturadas xeometricamente ou 
máis libres e espontáneas. 
 

CAA, CSIEE,CCEC • Realizar composicións gráfico-
plásticas  baseadas en formas 
orgánicas nas que  se experimente 
co valor expresivo do  punto, a liña 
e o plano e as súas  posibilidades 
tonais, aplicando distintos  graos 
de dureza, distintas posicións do 
 lapis de grafito ou de cor tombado 
ou  vertical) e a presión exercida 
na  aplicación. 
• Realizar composicións gráfico-
plásticas  libres nas que se 
experimente co punto,  liña e plano 
co concepto de ritmo. 
 

B1.3. Expresar emocións 
utilizando distintoselementos 
configurativos e 
recursosgráficos: liña, puntos, 
cores, texturas 
claroscuros, etc. 
 

EPVAB1.3.1. Realiza composicións 
que transmiten emocións básicas 
(calma, violencia, liberdade, 
opresión, alegría, tristura, etc.) 
utilizando diversos recursos 
gráficos en cada caso (claroscuro, 
liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 
 

CCL • Realizar composicións que 
transmitan  emocións básicas 
(calma, violencia,  liberdade, 
opresión, alegría, tristura, etc.) 
 utilizando diversos recursos 
gráficos en  cada caso (claroscuro, 
liñas, puntos,  texturas, cores, 
etc.). 
 

B1.4. Identificar e aplicar os 
conceptos de equilibrio, 
proporción e ritmo en 

EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e 
explicaoralmente, por escrito e 
graficamente, o esquema 

CCL,CSIEE • Realizar composicións con 
elementos  xeométricos nas que 
se apliquen  conceptos de 

      2.4.3. Criterios de avaliación, competencias clave e contidos mínimos. 
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composicións básicas. 
 

compositivo básico de obras de 
arte e obras propias, atendendo aos 
conceptos de equilibrio, proporción 

e ritmo.  
EPVAB1.4.2. Realiza composicións 
básicas con diferentes técnicas 
segundo as propostas establecidas 

por escrito.  
EPVAB1.4.3. Representa obxectos 
illados e agrupados do natural ou do 
ámbito inmediato, proporcionándoos 
en relación coas súas 
características formais e en relación 
co seu ámbito 

proporción, equilibrio e  ritmo. 
 

B1.5. Experimentar coas cores 
primarias e secundarias. 
 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas 
cores primarias e secundarias, 
estudando a síntese aditiva e 
subtractiva e as cores 
complementarias. 
 

CSC • Coñecer as cores primarias e  
secundarias, as características da 
cor  (saturación, tono e 
uminosidade) e  realizar 
composicións con gamas de cor  
quentes e fríos. 
 

B1.6. Transcribe texturas 
táctiles a texturas visuais 
mediante as técnicas de 
frottage 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas 
táctiles a texturas visuais mediante 
as técnicas de frottage, utilizándoas 
en composicións abstractas ou 
figurativas 

CSIEE • Diferenciar texturas táctiles e 
visuais, e  introducilas como un 
elemento expresivo  máis nas 
composicións de carácter  
figurativo ou abstracto. 
 

B1.7. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas: 
témpera, lapis de grafito e de 
cor; colaxe. 
 

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade 
as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da actividade.

  
EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de 
grafito e de cor, creando o 
claroscuro en composicións 
figurativas e abstractas mediante a 
aplicación do lapis de forma 
continua en superficies 

homoxéneas ou degradadas.  
EPVAB1.7.3. Experimenta coas 
témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, 
esponxas, goteos, distintos graos 
de humidade, estampaxes, etc.), 
valorando as posibilidades 
expresivas segundo o grao 
de opacidade e a creación de 

texturas visuais cromáticas.  
EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como 
material, manipulándoo, resgando 
ou pregando, creando texturas 
visuais e táctiles, para crear 
composicións, colaxes matéricas e 

figuras tridimensionais.  
EPVAB1.7.5. Crea co papel 
recortado formas abstractas e 
figurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou 

comunicativos.  
EPVAB1.7.6. Aproveita materiais 
reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co 
medio e aproveitando as súas 

calidades gráfico-plásticas.  
EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo 
de traballo e o seu material en 
perfecto orde e estado, e achégao á 
aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

CCL, CSC, 

CCEC, CAA 

• Manexo correcto das técnicas 
utilizadas  en cada traballo: 
• lapis de grafito e de cor, creando 
o  claroscuro en composicións 
figurativas e  abstractas mediante 
a aplicación do lapis  de forma 
continua en superficies  
homoxéneas ou degradadas. 
• Experimentación con ceras 
brandas. 
• Iniciación a técnicas húmedas 
con lapis  acuarelable. 
• papel como material, 
manipulándoo,  resgando ou 
pregando, creando texturas  
visuais e táctiles, para crear  
composicións, colaxes matéricas e  
figuras tridimensionais. 
• Aproveitar materiais reciclados 
para a  elaboración de obras de 
forma  responsable co medio e 
aproveitando as  súas calidades 
gráfico-plásticas. 
• Mantero oespazo de traballo e o 
material  en perfecto orde e 
estado, e achegalo á  aula cando 
sexa necesario para a  elaboración 
das actividades. 
  

B2.1. Recoñecer os graos de 
iconicidade en imaxes 
presentes no ámbito 
comunicativo. 
 

EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes 

figurativas de abstractas.  
EPVAB2.1.2. Recoñece graos de 

iconicidade nunha serie de imaxes.  
EPVAB2.1.3. Crea imaxes con 
distintos graos de iconicidade 
baseándose nun mesmo tema. 

CCL,CD • Crear imaxes de distinto grao de  
iconicidade a partir dun referente 
real  figurativo. 
 

B2.2. Distinguir e crear tipos 
de imaxessegundo a súa 
relación significante- 
significado: símbolos e iconas. 
 

EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de 

iconas.  
EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e 
iconas. 
 

CCL,CD • Deseñar símbolos e iconas. 
 

B2.3. Analizar e realizar 
cómics aplicando os recursos 

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic 
utilizando adecuadamente viñetas e 

CCL • Crear unha pequena tira cómica 
usando  correctamente a linguaxe 
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de adecuadamente. 
 

lendas, globos, liñas cinéticas e 
onomatopeas 

do cómic 
 

B2.4. Diferenciar e analizar os 
elementos que interveñen nun 
acto de comunicación 

EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os 
elementos que interveñen en actos 
de comunicación visual. 
 

CSC • Identificar e analizar os 
elementos que   interveñen en 
actos de comunicación   visual. 
 

B2.5. Recoñecer as funcións 
da comunicación. 
 

EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os 
elementos que interveñen en actos 

de comunicación audiovisual.  
EPVAB2.5.2. Distingue a función ou 
funcións que predominan en 
mensaxes visuais e audiovisuais. 
 

CCL,CD • Distinguir a función ou funcións 
que   predominan en mensaxes 
visuais e  audiovisuais. 
 

B3.1. Comprender e empregar 
os conceptos espaciais do 
punto, a liña e o plano. 
 

EPVAB3.1.1. Traza as rectas que 
pasan por cada par de puntos, 
usando a regra, e resalta o triángulo 
que se forma. 

CAA • Traza as rectas que pasan por 
cada par  de puntos, usando a 
regra, e resaltar o triángulo que se 
forma. 
 

B3.2. Construír distintos tipos 
de rectas, utilizando a 
escuadra e o cartabón, 
despois de repasar 
previamente estes conceptos. 
 

EPVAB3.2.1. Traza rectas 
paralelas,transversais e 
perpendiculares a outra dada, 
que pasen por puntos definidos, 
utilizandoescuadra e cartabón con 
suficiente 
precisión. 

CMCCT • Trazar rectas paralelas, 
transversais e  perpendiculares a 
outra dada, que pasen  por puntos 
definidos, utilizando escuadra  e 
cartabón con suficiente precisión. 

B3.3. Coñecer con fluidez os 
conceptos decircunferencia, 
círculo e arco. 
 

EPVAB3.3.1. Constrúe unha 
circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando o compás. 
 

CD • Constrúir unha circunferencia 
lobulada  de seis elementos, 
utilizando o compás 

B3.4. Utilizar o compás, 
realizando exercicios variados 
para familiarizarse con esta 
ferramenta. 
 

EPVAB3.4.1. Divide a ircunferencia 
en seis partes iguais, usando o 
compás, e debuxa coa regra o 
hexágono regular e o triángulo 
equilátero que se posibilita 

CMCCT • Dividir a circunferencia en seis 
partes  iguais, usando o compás, e 
debuxar coa  regra o hexágono 
regular e o triángulo  equilátero 
que se posibilita. 
 

B3.5. Comprender o concepto 
de ángulo e bisectriz e a 
clasificación de ángulos 

agudos, rectos e obtusos. 
 

EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos 
de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e 
no cartabón. 
 

CSIEE • Identificar os ángulos de 30º, 45º, 
60º e 90º na escuadra e no 
cartabón. 
 

B3.6. Estudar a suma e a resta 
de ángulos,e comprender a 
forma de medilos. 
 

EPVAB3.6.1. Suma ou resta 
ángulos positivos ou negativos con 
regra e compás 

CMCCT • Sumar ou resta ángulos positivos 
ou  negativos con regra e compás. 

B3.7. Estudar o concepto de 
bisectriz e o seu proceso de 
construción. 
 

EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz 
dun ángulo calquera, con regra e 
compás 

CCEC • Constrúir a bisectriz dun ángulo 
calquera,  con regra e compás. 
 

B3.8. Diferenciar claramente 
entre recta e segmento 
tomando medidas de 
segmentos coa regra ou 
utilizando o compás 

EPVAB3.8.1. Suma ou resta 
segmentos, sobre unha recta, 
medindo coa regra ou utilizando o 
compás. 
 

CMCCT • Sumar ou restar segmentos, 
sobre unha  recta, medindo coa 
regra ou utilizando o  compás. 
 

B3.9. Trazar a mediatriz dun 
segmento utilizando compás e 
regra, e tamén utilizando 
regra, escuadra e cartabón. 
 

EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun 
segmento utilizando compás e 
regra, e tamén utilizando regra, 
escuadra e cartabón. 
 

CMCCT • Traza a mediatriz dun segmento  
utilizando compás e regra, e tamén  
utilizando regra, escuadra e 
cartabón. 
 

B3.10. Estudar as aplicacións 
do teorema de Thales. 
 

EPVAB3.10.1. Divide un segmento 
en partes iguais, aplicando o 

teorema de Thales.  
 EPVAB3.10.2. Escala un polígono 
aplicando o teorema de Thales. 
 

CCEC,CSIEE • Divide un segmento en partes 
iguais, aplicando o teorema de 

Thales.  
 

B3.11. Coñecer  lugares 
xeométricos e definilos. 
 

EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente 
ou por escrito, os exemplos máis 
comúns delugares xeométricos 
(mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos, etc.). 
 

CMCCT • Explicar por escrito, os exemplos 
máis   comúns de lugares 
xeométricos   (mediatriz, bisector, 
circunferencia,  esfera, rectas 
paralelas, planos  paralelos, etc.). 
 

B3.12. Comprender a 
clasificación dos triángulos en 
función dos seus lados e dos 
seus ángulos. 
 

EPVAB3.12.1. Clasifica calquera 
triángulo, observando os seus lados 
e os seus ángulos. 
 

CCEC • Clasificar calquera triángulo, 
observando  os seus lados e os 
seus ángulos. 
 

B3.13. Construír triángulos 
coñecendo tres dos seus datos 
(lados ou ángulos). 

EPVAB3.13.1. Constrúe un 
triángulo coñecendo dous lados e 
un ángulo, ou dous ángulos e un 

CAA • Constrúir un triángulo coñecendo 
dous  lados e un ángulo, ou dous 
ángulos e un  lado, ou os seus tres 
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 lado, ou os seus tres ados,utilizando 
correctamente as ferramentas. 

lados, utilizando  correctamente as 
ferramentas. 
 

B3.14. Analizar as 
propiedades de puntos e 
rectas característicos dun 
triángulo. 
 

EPVAB3.14.1. Determina o 
baricentro, o incentro ou o 
circuncentro de calquera 
triángulo, construíndo previamente 
as medianas, as bisectrices ou as 
mediatrices correspondentes. 
 

CSIEE • Debuxar  o baricentro, o incentro 
ou o circuncentro de calquera 
triángulo, construíndo previamente 
as medianas, as bisectrices ou as 
mediatrices correspondentes. 
 

B3.15. Coñecer as 
propiedades xeométricas e 
matemáticas dos triángulos 
rectángulos, e aplicalas con 
propiedade á construción 
destes. 

EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo 
rectángulo coñecendo a hipotenusa 
e un cateto. 
 

CMCCT • Debuxar un triángulo rectángulo  
coñecendo a hipotenusa e un 
cateto 

B3.16. Coñecer os tipos de 
cuadriláteros. 
 

EPVAB3.16.1. Clasifica 
correctamente calquera 
cuadrilátero. 
 

CCEC • Clasificar correctamente calquera 
  cuadrilátero. 
 

B3.17. Executar as 
construcións máis habituais de 
paralelogramos. 
 

EPVAB3.17.1. Constrúe calquera 
paralelogramo coñecendo dous 
lados consecutivos e unha diagonal. 
 

CAA • Constrúe calquera paralelogramo  
coñecendo dous lados 
consecutivos e  unha diagonal 
 

B3.18. Clasificar os polígonos 
en función dos seus lados, 
recoñecendo os regulares e 
os irregulares. 
 

EPVAB3.18.1. Clasifica 
correctamente calquera polígono de 
tres a cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou irregular. 
 

CCEC • Clasifica correctamente calquera  
polígono de tres a cinco lados,  
diferenciando claramente se é 
regular ou  irregular. 
 

B3.19. Estudar a construción 
dos polígonos regulares 
inscritos na circunferencia. 
 

EPVAB3.19.1.Constrúe 
correctamente polígonos regulares 
de ata oito lados, inscritos nunha 
circunferencia 

CMCCT • Constrúe correctamente 
polígonos   regulares de ata cinco 
lados, inscritos  nunha 
circunferencia. 
 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN         

EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o 
plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións 
gráfico plásticas propias e alleas 

Exposición oral 

EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a observación de 
elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en 
composicións artísticas, empregándoos como inspiración en 

creacións gráfico-plásticas.  
EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto 

de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea.  
EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da liña e o punto e 
as súas posibilidades tonais, aplicando distintos graos de dureza, 
distintas posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado ou 
vertical) e a presión exercida na aplicación, en composicións a 
man alzada, estruturadas xeometricamente ou máis libres e 
espontáneas. 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten emocións 
básicas (calma, violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, 
etc.) utilizando diversos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e 
graficamente, o esquema compositivo básico de obras de arte e 
obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción 

e ritmo.  
EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes 

técnicas segundo as propostas establecidas por escrito.  
EPVAB1.4.3. Representa obxectos illados e agrupados do natural 
ou do ámbito inmediato, proporcionándoos en relación coas súas 
características formais e en relación co seu ámbito 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 

      2.4.4. Instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe. 
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estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores 
complementarias. 
 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais 
mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en composicións 
abstractas ou figurativas 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da 

actividade.  
EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o 
claroscuro en composicións figurativas e abstractas mediante a 
aplicación do lapis de forma continua en superficies homoxéneas 

ou degradadas.  
EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades 
expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas 

visuais cromáticas.  
EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, 
resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles, para 

crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais.  
EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e 
figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou 

comunicativos.  
EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración 
de obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas 

calidades gráfico-plásticas.  
EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material 
en perfecto orde e estado, e achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB2.1.1. Diferencia imaxes figurativas de abstractas.  
EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de 

imaxes.  
EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade 
baseándose nun mesmo tema. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas.  
EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas 
e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 
actos de comunicación visual. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en 

actos de comunicación audiovisual.  
EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que predominan en 
mensaxes visuais e audiovisuais. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, 
usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase 

EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e 
perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos definidos, 
utilizando escuadra e cartabón con suficiente precisión. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando o compás. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, 
usando o compás, e debuxa coa regra o hexágono regular e o 
triángulo equilátero que se posibilita. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 



18 
 

EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na 
escuadra e no cartabón. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con 
escadras e compás. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con 

 regras e compás 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, 
medindo coa regra ou utilizando o compás. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás 
e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás 
e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o 

teorema de Thales.  
EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o teorema de 
Thales. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos 
máis común de lugares xeométricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus 
seus ángulos.lados e os.   
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un 
ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os seus tres lados, 
utilizando correctamente as ferramentas 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o 
circuncentro de calquera triángulo, construíndo previamente as 
medianas, as bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

PVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a 
hipotenusa e un cateto. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous 
lados consecutivos e unha diagonal. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres 
a cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB3.19.1.Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 
oito lados, inscritos nunha circunferencia. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
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a) Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación de masas, a súa 
influencia no pensamento social e actuar de modo crítico ante as mensaxes visuais. 

b)  Valorar a expresión plástica como medio de expresión artística de sociedades e 
culturas diferentes. Apreciala como un xeito de entendemento e concordia entre 
pobos, valorando as súas similitudes ediferenzas. 

c) Recoñecer, comprender e valorar as manifestacións da cultura galega, apreciando 
o patrimonio cultural e contribuíndo a súa conservación e mellora. 

d)  Sensibillizar ao alumno ante o goce artístico e acadar os recursos suficientes para 
apreciar diferentes representacións artísticas. 

e) Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica da linguaxe plástica, 
visual e audiovisual. 

f) Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso creativo 
aplicado á representación de formas e espazos mediante o emprego das 
proporcións e da perspectiva. 

g) Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas 
plásticas e visuais,relacionándoas con outras linguaxes e aplicando nas súas 
creacións as tecnoloxías da información e da comunicación mais axeitadas. 

h) Utilizar a linguaxe plástica para expresar emocións e sentimentos, vivencias e 
ideas, contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas. 

i) Planificar e reflexionar, de forma individual ou colectiva, sobre o proceso de 
realización dun obxecto partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, ao 
final de cada fase, o estado do seu desenvolvemento. 

j) Aplicar as distintas técnicas de traballo cooperativo fomentando a responsabilidade 
e favorecendo o diálogo e a comunicación. 

k) Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo os erros e 
valorando os acertos como parte do proceso de formación do individuo. 
 

 

 

 

 

 BLOQUES        CONTIDOS   ACTIVIDADES DE 

    APRENDIZAXE 

TEMPORIZACÓN 

      SESIÓNS 

 
Bloque 1. Expresión 
plástica 
 

 
B1.1. Proceso creativo. Métodos 
creativos aplicados a procesos de 
artes plásticas e deseño. 
 

 
• Crear composicións aplicando  
procesos creativos sinxelos, mediante  
propostas Bloque 1. Expresión plástica 
por escrito, axustándose aos  
obxectivos. 
• Aplicar métodos creativos para a  
elaboración de deseño gráfico ou  
deseños de produto. 
 

 
2 sesión de explicación dos 
procesos. A práctica se 
desenvolverá en todos os 
traballos feitos durante o curso 
 

Bloque 1. Expresión 
plástica 
 

B1.2. O proceso creativo desde a 
idea inicial ata a execución 
definitiva. 

• Reflexionar e avalíar, oralmente e 

por 
escrito, o proceso creativo propio e 
alleo desde a idea inicial ata a 

 

      2.5. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL- 3º ESO. 
 

     2.5.2.  Contidos, actividades de aprendizaxe e temporización. 
 

      2.5.1. Obxectivos. 
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 execución definitiva. 

Bloque 1. Expresión 
plástica 
 

B1.3. A imaxe como representación 
da realidade. Iconicidade na imaxe 

gráfica. Niveis de iconicidade.  
B1.4. O bosquexo ou apuntamento 
como estudo previo ao resultado final. 

• Elaborar bosquexos, apuntamentos, 
e 
 debuxos esquemáticos, analíticos e 
 miméticos a partir dun referente real, 
 empregando diferentes niveis de 
 iconicidade da imaxe. 
 

4 sesións 
 

Bloque 1. Expresión 
plástica 
 

B1.5. Natureza da cor. Cor luz e cor 
pigmento.   
B1.6. Temperatura da cor.  
B1.7. Simbolismo da cor. 
 

• Realizar modificacións da cor e as 
súas  propiedades empregando 
técnicas  propias da cor pigmento e da 
cor luz,  aplicando as TIC, para 
expresar  sensacións en composicións 
sinxelas 
• Representar con claroscuro a  
sensación espacial de composicións  
volumétricas sinxelas. 
• Realizar composicións abstractas 
nas 
 que se expresen sensacións por 
medio 
 do uso da cor. 
 

2 sesións 
 

 

4 sesións 
 

4 sesións 
 

Bloque 1. Expresión 
plástica 
 

B1.8. Materiais e técnicas de 
debuxo e pintura. Técnicas 
plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 
 

• Utilizar con propiedade as técnicas  
gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas  de forma axeitada ao 
obxectivo da  actividade 
• Crear composicións figurativas e  
abstractas mediante a aplicación do  
lapis de grafito ou cor de forma  
continua en superficies homoxéneas 
ou  degradadas 
• Realizar composicións con técnicas  
húmedas(témpera,acuarela) 
experiment ando coa técnica e as 
súas  posibilidades expresivas 
• Utilizar o papel como material,  
manipulándoo, resgando ou pregando  
creando texturas visuais e táctiles para 
crear composicións, colaxes matéricas 
e figuras tridimensionais. 
• Aproveitar materiais reciclados para 
a 
elaboración de obras de forma  
responsable co medio e aproveitando 
as súas calidades gráfico-plásticas. 
• Mantér o espazo de traballo e o 
material en orde e estado perfectos, e 
achegalo á aula cando sexa necesario 
para a elaboración das actividades. 
 

4 sesións de explicación dos 
procesos. A práctica se 
desenvolverá en todos os 
traballos feitos durante o curso 
 
 

Bloque 2. 
Comunicación 
audiovisual 
 

B2.1. Percepción visual. Proceso 
perceptivo.  
B2.2. Constantes perceptivas de 
forma, tamaño e cor. 
 

• Visualización de diferentes 
percepcións  ópticas, análise según os 
procesos  perceptivos. 
 

1 sesión 
 

Bloque 2. 
Comunicación 
audiovisual 
 

B2.3. Ilusións ópticas.  
B2.4. Leis ou principios da Gestalt. 
 

• Visualización de ilusións ópticas 
  baseadas nas leis da Gestalt e 
  identificación das mesmas. 
• Deseñar en grupo ilusións ópticas 
  baseándose nas leis da Gestalt. 
 

4 sesións 
 

Bloque 2. 
Comunicación 
audiovisual 
 

B2.5. Imaxe en movemento: 
posibilidades expresivas 

• Deseñar, en equipo, mensaxes 
visuais  e audiovisuais con distintas 
funcións  utilizando diferentes 
linguaxes e  códigos, seguindo de 
xeito ordenado as  fases do proceso 
(guión técnico,  storyboard, 
realización, etc.), e valora  de xeito 
crítico os resultados. 
• Elaborar unha animación con medios  
dixitais e/ou analóxicos. 

6 sesións 
 

Bloque 2. 
Comunicación 
audiovisual 
 

B2.6. Linguaxe visual. Signo visual. 
Significante e significado. 
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Bloque 2. 
Comunicación 
audiovisual 
 

B2.7. Linguaxe da imaxe. Aprender 
a 
ler a imaxe.  
B2.8. Denotación e connotación. 
 

• Analizar unha imaxe, mediante unha 
lectura subxectivaidentificando os 
elementos de significacferramentas 
visuais utilizadas, sacando 
conclusións 
e interpretando o seu significado. 
 
 

2 sesións 
 

Bloque 2. 
Comunicación 
audiovisual 
 

B2.9. Fotografía. A fotografía como 
medio de comunicación 

• Realizar fotografías con distintos 
encadramentos e puntos de vista, 
aplicando diferentes leis compositivas. 
 

4 sesións 
 

Identificar os 
recursos 
visuais presentes en 
mensaxes 
publicitarias visuais 
e audiovisuais. 
 

B2.12. Recursos visuais presentes 
en mensaxes publicitarias visuais e 
audiovisuais. 
 

• Identificar os recursos visuais  
presentes en mensaxes publicitarias 
visuais e audiovisuais. 
 

2 sesións 
 

Bloque 2. 
Comunicación 
audiovisual 
 

B2.13. Publicidade: principais 
recursos 
visuais empregados nela. 
 

• Deseñar unha mensaxe publicitaria 
  utilizando recursos visuais como as 
  figuras retóricas. 
 

2 sesións 
 

Bloque 2. 
Comunicación 
audiovisual 
 

B2.14. Cine. O cine como medio de 
comunicación. 
 

• Analizar a narrativa en relación coa  
mensaxe dun fragmento dunha obra  
cinematográfica. 
 

2 sesións 
4 sesións 
 

Bloque 2. 
Comunicación 
audiovisual 
 

B2.15. Linguaxe multimedia como 
ferramenta de traballo 

• Elaborar unha presentación 
multimedia  en grupo para presentar 
unha serie fotográfica arredor dun 
tema concreto   

Esta actividade se desenvolverá 
nas sesións dedicadas á 
fotografía 
 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 
 

B3.1. Lugares xeométricos 
fundamentais. Circunferencia, 
mediatriz, bisectriz e mediana. 
. 
 

•Explicación dos exemplos máis 
comúns  de lugares xeométricos 
(mediatriz,  bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas  paralelas, planos 
paralelos, etc.). 
 

2 sesións 
 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 
 

B3.2. Polígonos. Polígonos 
regulares 
e irregulares. Clasificación dos 
polígonos. 
 

• Clasificar correctamente calquera  
polígono de tres a cinco lados,  
diferenciando claramente se é regular  
ou irregular. 

1 sesión 
 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 
 

B3.3. Construción de polígonos 
regulares dado o lado. 
 

• Constrúir correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, 
coñecendo o lado. Aplicar o aprendido 
á construcción dun rosetón por grupos 

1 sesión 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 
 

B3.4. Tanxencias e enlaces. 
Propiedades e consideracións 
xeométricas das tanxencias. 
 

• Resolver correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias e 
circunferencias e rectas presentes en 
diferentes figuras ,utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 
 

6 sesións 
 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 
 

B3.5. Tanxencias e enlaces en 
curvas técnicas: óvalos e ovoides. 
 

• Constrúir correctamente un óvalo 
regular, coñecendo o diámetro maior, 
o 
menor ou ambos. 

4 sesións 
 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 
 

B3.6. Propiedades e características 
das tanxencias en óvalos e ovoides. 
 

• Constrúir do ovoide coñecido o eixe 
menor, o eixe maior ou ambos. 
 

 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 
 

B3.7. Enlaces en curvas técnicas. 
Espirais: propiedades e 
características. 
 

• Constrúir correctamente espirais de 
dous, tres, catro e cinco centros e 
integralas nunha composición. 
 

2 sesións 
 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 

B3.8. Redes modulares: cadrada e 
triangular.  
B3.9. Concepto de simetría, xiro e 

• Executar en grupos un deseño 
aplicando repeticións, xiros e simetrías 
de módulos. 

2 sesións 
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 translación aplicado as 
composicións 
modulares. 
 

 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 
 

B3.10. Representación obxectiva de 
sólidos. Introdución aos sistemas de 
medida e sistemas perspectivos. 
Vistas diédricas dun sólido. 

• Debuxar correctamente as vistas 
principais de volumes frecuentes, 
identificando as tres proxeccións dos 
seus vértices e as súas arestas. 
 

2 sesións 
 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 
 

B3.11. Introdución ás axonometrías 
e 
ás súas características. 
Axonometría 
cabaleira aplicada a volumes 
sinxelos. 
 

• Constrúir a perspectiva cabaleira de 
prismas, aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sinxelos. 
 

 
2 sesións 
 

Bloque 3.  
Debuxo técnico 
 

B3.12. Axonometría isométrica 
aplicada a volumes sinxelos. 
 

Realizar perspectivas isométricas 
de o prisma, utilizando correctamente 
a 
escuadra e o cartabón para o trazado 
de paralelas. 
 
 

2 sesións 
 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 

 AVALIACIÓN 

      ESTÁNDARES 

   DE APRENDIZAXE 

  COMPE- 

 TENCIAS 

        MÍNIMOS 

       ESIXIBLES 

 
B1.1. Coñecer e aplicar os 
métodos creativos gráfico-
plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas 
e deseño. 
 

 
EPVAB1.1.1. Crea composicións 
aplicando procesos creativos sinxelos, 
mediante propostas por escrito, 
axustándose aos obxectivos finais. 
EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos 
creativos para a elaboración de deseño 
gráfico, deseños de produto, moda e as 
súas múltiples aplicacións. 
 

 

CAA,CSIEE 

 
• Crear composicións aplicando procesos  
creativos sinxelos, mediante propostas  
por escrito, axustándose aos obxectivos. 
• Aplicar métodos creativos para a  
elaboración de deseño gráfico ou 
deseños de produto. 
 

B1.2. Crear composicións 
gráfico-plásticas 
persoais e colectivas 

EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, 
oralmente e por escrito, o proceso 
creativo propio e alleo desde a idea 
inicial ata a execución definitiva 

CSIEE • Reflexionar e avalíar, oralmente e por 
escrito, o proceso creativo propio e alleo  
desde a idea inicial ata a execución  
definitiva 

B1.3. Debuxar con 
distintos niveis de 
iconicidade da imaxe. 
 

EPVAB1.3.1. Comprende e emprega 
os 
niveis de iconicidade da imaxe gráfica, 
elaborando bosquexos, apuntamentos, 
e 
debuxos esquemáticos, analíticos e 
 

CCEC • Comprender e empregar os niveis de 
iconicidade da imaxe gráfica, elaborando  
bosquexos, apuntamentos, e debuxos  
esquemáticos, analíticos e miméticos 

B1.4. Identificar e 
diferenciar as propiedades 
da cor luz e a cor 
pigmento. 
 

EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da 
cor e as súas propiedades empregando 
técnicas propias da cor pigmento e da 
cor luz, aplicando as TIC, para 
expresar sensacións en composicións 
sinxelas. 
EPVAB1.4.2. Representa con 
claroscuro a sensación espacial de 
composicións 
volumétricas sinxelas. 
EPVAB1.4.3. Realiza composicións 
abstractas con diferentes técnicas 
gráficas para expresar sensacións por 
medio do uso da cor. 

CSIEE,CSC • Realizar modificacións da cor e as súas  
propiedades empregando técnicas  
propias da cor pigmento e da cor luz,  
aplicando as TIC, para expresar  
sensacións en composicións sinxelas. 
• Representa con claroscuro a sensación  
espacial de composicións volumétricas  
sinxelas. 
• Realizar composicións abstractas nas 
que  se expresen sensacións por medio 
do uso  da cor. 

    2.5.3. Criterios de avaliación, competencias clave e contidos mínimos. 
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B1.5. Coñecer e aplicar as 
posibilidades expresivas 
das técnicas gráfico-
plásticas secas, húmidas e 
mixtas. Témpera e lapis 
de grafito e de cor; colaxe. 
 

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as 
técnicas gráfico-plásticas coñecidas 
aplicándoas de forma axeitada ao 
obxectivo da actividade 
EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e 
de cor, creando o claroscuro en 
composicións figurativas e abstractas 
mediante a aplicación do lapis de forma 
continua en superficies homoxéneas ou 
degradadas 
EPVAB1.5.3. Experimenta coas 
témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de humidade, 
estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades expresivas segundo o 
grao 
de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas 
EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como 
material, manipulándoo, resgando ou 
pregando, creando texturas visuais e 
táctiles para crear composiciónscolaxes 
matéricas e figuras tridimensionais. 
EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado 
formas abstractas e figurativas 
compóndoas con fins ilustrativos, 
decorativos ou comunicativos. 
EPVAB1.5.6. Aproveita materiais 
reciclados para a elaboración de obras 
de forma responsable co medio e 
aproveitando as súas calidades gráfico-
plásticas. 
EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en orde e 
estado perfectos, e achégao á aula 
cando é necesario para a elaboración 
das actividades. 

CCL,CCEC 

CAA,CSC, 

CSIEE 

• Utilizar con propiedade as técnicas  
gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas  
de forma axeitada ao obxectivo da  
actividade 
• Crear composicións figurativas e  
abstractas mediante a aplicación do lapis  
de grafito ou cor de forma continua en  
superficies homoxéneas ou degradadas 
• Realizar composicións con técnicas  
húmedas(témpera,acuarela)experimentan 
do coa técnica e as súas posibilidades 
expresivas 
• Utilizar o papel como material, 
manipulándoo, resgando ou pregando, 
creando texturas visuais e táctiles para  
crear composicións, colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais. 
• Aproveitar materiais reciclados para a  
elaboración de obras de forma  
responsable co medio e aproveitando as 
súas calidades gráfico-plásticas. 
• Mantér o espazo de traballo e o material 
en orde e estado perfectos, e achegalo á 
aula cando sexa necesario para a 
elaboración das actividades. 

B2.1. Identificar os 
elementos e factores que 
interveñen no proceso de 
percepción de imaxes. 
 

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas 
que se duce unha ilusión óptica 
aplicando coñecementos dos procesos 
perceptivos. 
 

CAA • Analiza as causas polas que se produce 
  unha ilusión óptica aplicando 
  coñecementos dos procesos perceptivos 

B2.2. Recoñecer as leis 
visuais da Gestalt que 
posibilitan as ilusións 
ópticas e aplicar estas leis 
na elaboración de obras 
propias 

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas 
que se duce unha ilusión óptica 
aplicando coñecementos dos procesos 
perceptivos. 
 

CSC • Identificar e clasifica ilusións ópticas 
segundo as leis da Gestalt. 
• Deseña ilusións ópticas baseándose 
nas  leis da Gestalt. 

B2.3. Coñecer os 
fundamentos da imaxe en 
movemento e explorar as 
súas posibilidades 
expresivas. 
 

EPVAB2.3.1. Elabora unha animación 
con medios dixitais e/ou analóxicos 

CD • Elabora unha animación con medios 
dixitais e/ou analóxicos. 
 

B2.4. Identificar 
significante e significado 
nun signo visual. 
 

EPVAB2.4.1. Distingue significante e 
significado nun signo visual. 
 

CCL,CCEC  
 
 
 
 
 
• Analizar unha imaxe, mediante unha 
 lectura subxectivaidentificando os 
 elementos de significacferramentas 
 visuais utilizadas, sacando conclusións e 
 interpretando o seu significado. 
 

B2.5. Describir, analizar e 
interpretar unha imaxe, 
distinguindo os seus 
aspectos denotativo e 
connotativo. 
 

EPVAB2.5.1. Realiza a lectura 
obxectiva dunha imaxe identificando, 
clasificando e describindo os seus 

elementos.  
EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, 
mediante unha lectura subxectiva, 
identificando os elementos de 
significación, narrativos e as 
ferramentas visuais utilizadas, sacando 
conclusións e interpretando o seu 
significado. 
 

CCL,CCEC 

B2.6. Analizar e realizar 
fotografías comprendendo 
e aplicando os 
fundamentos desta. 
 

EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos 

epuntos de vista nunha fotografía.  
EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con 
distintos encadramentos e puntos de 
vista,aplicando diferentes leis 
compositivas. 

CCL,CD • Realizar fotografías con distintos 
encadramentos e puntos de vista, 
aplicando diferentes leis compositivas. 
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B2.7. Coñecer os 
fundamentos da imaxe en 
movemento, explorar as 
súas posibilidades 
expresivas. 
 

EPVAB2.7.1. Elabora unha animación 
con medios dixitais e/ou analóxicos. 
 

CD • Elaborar unha animación con medios 
dixitais e/ou analóxicos. 
 

B2.8. Utilizar de xeito 
axeitado as linguaxes 
visual e audiovisual con 
distintas funcións. 
 

EPVAB2.8.1. Deseña, en equipo, 
mensaxes visuais e audiovisuais con 
distintas función utilizando diferentes 
linguaxes e códigos, seguindo de xeito 
ordenado as fases do proceso (guión 
técnico, storyboard, realización, etc.), e 
valora de xeito crítico os resultados 

CCL  

B2.9. Identificar e 
recoñecer as linguaxes 
visuais apreciando os 
estilos e as tendencias, 
valorando, e respectando 
do patrimonio histórico e 
cultural, e gozando del. 
 

EPVAB2.9.1. Identifica os recursos 
visuais presentes en mensaxes 
publicitarias visuais e audiovisuais. 
 

CSC • Identificar os recursos visuais presentes 
en mensaxes publicitarias visuais e 
audiovisuais. 
  
 

 
 

B2.10. Identificar e 
empregar recursos visuais 
como as figuras retóricas 
na linguaxe publicitaria. 
 

EPVAB2.10.1. Deseña unha mensaxe 
publicitaria utilizando recursos visuais 
como as figuras retóricas 

CCL • Deseña unha mensaxe publicitaria 
  utilizando recursos visuais como as 
  figuras retóricas. 
 

B2.11. Apreciar a linguaxe 
do cine analizando obras 
de xeito crítico, situándoas 
no seu contexto histórico e 
sociocultural, e 
reflexionando sobre a 
relación da linguaxe 
cinematográfica coa 
mensaxe da obra. 
 

EPVAB2.11.1. Reflexiona criticamente 
sobre unha obra de cine, situándoa no 
seu contexto e analizando a narrativa 
cinematográfica en relación 

coa mensaxe. 

CCEC • Analizar a narrativa en relación coa 
  mensaxe dun fragmento dunha obra 
  cinematográfica. 
 

B2.12. Comprender os 
fundamentos da 
linguaxe multimedia, 
valorar as achegas das 
tecnoloxías dixitais e ser 
capaz de elaborar 
documentos mediante 
este. 
 

EPVAB2.12.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos 
dixitais de xeito axeitado. 
 

CD • Elaborar documentos multimedia para 
presentar un tema ou proxecto,  
empregando os recursos dixitais de xeito  
axeitado. 
 

B3.1. Coñecer lugares 
xeométricos e definilos. 
 
 

EPVAB2.12.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un tema ou 
proxecto, empregando os recursos 
dixitais de xeito axeitado. 
 

CCL • Explicar verbalmente ou por escrito os  
exemplos máis comúns de lugares  
xeométricos (mediatriz, bisectriz,  
circunferencia, esfera, rectas paralelas,  
planos paralelos, etc.). 
 

B3.2. Clasificar os 
polígonos en función dos 
seus lados, recoñecendo 
os regulares e os 
irregulares. 
 

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente 
calquera polígono de tres a cinco lados, 
diferenciando claramente se é regular 
ou irregular. 
 

CAA • Clasificar correctamente calquera  
polígono de tres a cinco lados,  
diferenciando claramente se é regular ou  
irregular. 
 

B3.3. Estudar a 
construción de polígonos 
regulares coñecendo o 
lado. 
 

EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente 
polígonos regulares de ata cinco lados, 
coñecendo o lado. 
 

CMCCT • Constrúir correctamente polígonos 
regulares de ata cinco lados, coñecendo 
o  lado. 
 

B3.4. Comprender as 
condicións dos centros e 
as rectas tanxentes en 
distintos casos de 
tanxencia e enlaces. 
 

EPVAB3.4.1. Resolve correctamente 
oscasos de tanxencia entre 
circunferencias, utilizando 

adecuadamente as ferramentas.  
EPVAB3.4.2. Resolve correctamente 
os casos de tanxencia entre 
circunferencias e rectas, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 
 

CMCCT, 

CAA 

• Resolver correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias, 
utilizando  adecuadamente as 
ferramentas. 
• Resolver correctamente os casos de 
tanxencia entre circunferencias e rectas, 
utilizando adecuadamente as 
ferramentas. 
 

B3.5. Comprender a 
construción do óvalo e 
do ovoide básicos, 
aplicando as propiedades 

EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente 
un óvalo regular, coñecendo o diámetro 
maior 

CMCCT • Constrúir correctamente un óvalo 
regular,  coñecendo o diámetro maior, o 
menor ou ambos. 
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das tanxencias entre 
circunferencias. 
 

B3.6. Analizar e estudar as 
propiedades das 
tanxencias nos óvalos e 
nos ovoides. 
 

EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de 
óvalos e ovoides, segundo os 
diámetros coñecidos 

CSIEE • Constrúir do ovoide coñecido o eixe 
menor, o eixe maior ou ambos. 
 

B3.7. Aplicar as condicións 
das tanxencias e enlaces 
para construír espirais de 
dous, tres, catro e cinco 
centros 

EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente 
espirais de dous, tres, catro e cinco 
centros. 
 

CMCCT • Constrúir correctamente espirais de 
dous,  tres, catro e cinco centros. 
 

B3.8. Estudar os 
conceptos de simetrías, 
xiros e translacións 
aplicándoos ao deseño de 
composicións con 
módulos. 

EPVAB3.8.1. Executa deseños 
aplicando repeticións, xiros e simetrías 
de módulos. 
 

CD • Executar deseños aplicando repeticións, 
xiros e simetrías de módulos. 
 

B3.9. Comprender o 
concepto de proxección e 
aplicalo ao debuxo das 
vistas de obxectos, con 
coñecemento da utilidade 
das anotacións, 
practicando sobre as tres 
vistas de obxectos sinxelos 
e partindo da análise das 
súas vistas principais 

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as 
vistas principais de volumes frecuentes, 
identificando as tres proxeccións dos 
seus vértices e as súas arestas. 
 

CMCCT • Debuxar correctamente as vistas 
principais de volumes frecuentes, 
identificando as tres proxeccións dos 
seus  vértices e as súas arestas. 
 

B3.10. Comprender e 
practicar o procedemento 
da perspectiva cabaleira 
aplicada a volumes 
elementais. 
 

EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva 
cabaleira de prismas e cilindros 
simples, aplicando correctamente 
coeficientes de redución sinxelos. 
 

CMCCT • Constrúir a perspectiva cabaleira de 
prismas, aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sinxelos. 
 

3.11. Comprender e 
practicar os procesos de 
construción de 
perspectivas isométricas 
de volumes sinxelos 

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas 
isométricas de volumes sinxelos, 
utilizando correctamente a escuadra e 
o cartabón para o trazado de paralelas. 
 

CCEC • Realizar perspectivas isométricas de 
  volumes sinxelos, utilizando 
  correctamente a escuadra e o cartabón 
  para o trazado de paralelas. 
   
 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos 
sinxelos, mediante propostas por escrito, axustándose aos 
obxectivosfinais. 
EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos para a 
elaboración de deseño gráfico, deseños de produto, moda e as 
súas múltiples aplicación.  
 

 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o 
proceso creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a 
execución definitiva. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da 
imaxe gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e miméticos 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as súas propiedades 
empregando técnicas propias da cor pigmento e da cor luz, 
aplicando as TIC, para expresar sensacións en composicións 
sinxelas. 
EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a sensación espacial de 
composicións volumétricas sinxelas. 
EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para expresar sensacións por medio do uso da 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

     2.5.4. Instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe. 
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cor. 
 

EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da 
actividade 
EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o 
claroscuro en composicións figurativas e abstractas mediante a 
aplicación do lapis de forma continua en superficies homoxéneas 
ou degradadas 
EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades 
expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas 
EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, 
resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles para 
crear composiciónscolaxes matéricas e figuras tridimensionais. 
EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas abstractas e 
figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou 
comunicativos. 
EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co medio e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas. 
EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 
orde e estado perfectos, e achégao á aula cando é necesario para 
a elaboración das actividades. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se duce unha ilusión 
óptica aplicando coñecementos dos procesos perceptivos. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis 

da Gestalt.  
EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da 
Gestalt. 
 

 
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou 
analóxicos. 
 

 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 

 
EPVAB2.8.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utilizando diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico, 
storyboard, realización, etc.), e valora de xeito crítico os 
resultados 
 

 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB2.9.1. Identifica os recursos visuais presentes en 
mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. 
 

  
Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB2.10.1. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando 
recursos visuais 
como as retóricas.figuras  
 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB2.11.1. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, 
situándoa no seu contexto e analizando a narrativa 
cinematográfica en relación coamensaxe. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica 
 

EPVAB2.12.1. Elabora documentos multimedia para presentar un 
tema ou proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito 
axeitado 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos 
máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 
 

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou irregular. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata 
cinco lados, coñecendo o lado.  

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
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Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias, utilizando adecuadamente as ferramentas.  
EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre 
circunferencias e rectas, utilizando adecuadamente as 
ferramentas. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, 
coñecendo o diámetro maior. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo 
os diámetros coñecidos. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro 
e cinco centros. 
 
 

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e 
simetrías de módulos. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de 
volumes frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas 

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e 
cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de 
redución sinxelos. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de volumes 
sinxelos, utilizando correctamente a escuadra e o cartabón para o 
trazado de paralelas. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
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a) Desenvolver a capacidade de observación e percepción como medio para comprender 
as estructuras formáis que nos rodean, intentando distinguir representacións de posibles 
engaños visuais relacionadoscon ilusións ópticas e figuras ambiguas ou imposibles; 
indagando sobre as claves utilizadas na representación da profundidade sobre soportes 
bidimensionais; potenciando as propias capacidades de actividade representativa: 
sensibilidade, memoria visual, imaxinación e fantasía. 
 
b) Coñecer e aplicar correctamente as diversas técnicas aprendidas con anterioridade e 
desenvolver destrezas que favorezan e amplíen a capacidade expresiva, a través da 
propia investigación, valorando o esforzo de superación que supón o proceso creativo. 
 
c) Expresarse creativamente a través da elaboración de deseños de obxectos, de xeito 
que as composicións plásticas expresen niveis de aprendizaxe adecuados os contidos 
deste cuarto curso, que reflictan personalismo expresivo, sensibilidade no trazo, resultados 
orixinais e innovadores, nas que se aprecie o labor de investigación e experimentación 
realizado previamente, enriquecendo as posibilidades de comunicación tanto individual 
como colectivamente. 
 
d) Desenvolver a capacidade de análise crítica das imaxes gráfico-plásticas extraídas da 
publicidade, tanto no plano denotativo como no plano connotativo, relacionando o uso 
simbólico que nelas se fai de cada un dos elementos visuais e das súas interrelacións 
compositivas. 
 
e) Aplicar a linguaxe plástica e da imaxe (conxunto de creacións, feitos artísticos, culturais 
e visuais) á realización de distintos guións que permitan desenvolver unha determinada 
narración temporal a través da linguaxe do cómic, debuxos animados, vídeo, etc., tanto en 
propostas de aula como en colaboracións con outras áreas do currículo ou con outro tipo 
de actividades promovidas no centro, integrando as diferentes linguaxes e elixindo a 
fórmula expresiva máis adecuada en función das súas necesidades de comunicación. 
 
f) Facer uso dos hábitos adquiridos de observación, atención, precisión, pulcritude, 
reflexión, interiorización, análise, crítica e revisión nas distintas fases de planificación e 
producción dunha obra de deseño, realizada tanto individual como colectivamente, 
tentando demostrar a capacidade de harmonización dos distintos elementos da linguaxe 
plástica e visual ata acada-la consecución dun conxunto dotado de sentido. 
 
g) Considerar e apreciar o feito artístico como fonte de gozo estético e como parte 
integrante do seu patrimonio cultural, a través da visita a galerías de arte e exposicións 
temporais da propia cidade ou da máis próxima para achegarse a coñecer en directo as 
tendencias artísticas contemporáneas, contribuíndo activamente ó seu respeto, 
conservación e mellora. 
 
h) Respectar e apreciar outros modos de expresión visual e plásticos, distintos do propio e 
dos modos dominantes do contorno, superando estereotipos e convencionalismos, e 
elaborar xuízos e criterios persoais que lles permitan actuar con autonomía e iniciativa, 
superando calquera tipo de inhibición na utilización da linguaxe plástica e visual, ata 
chegar a considérala como medio de expresión, comunicación e gozo persoal. 
 
i) Empregar axeitadamente a terminoloxía específica, oral e gráfica, da linguaxe plástica e 

      2.6. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL - 4º ESO. 
 

      2.6.1. Obxectivos. 
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visual aprendida ata o momento, tanto para referirse os útiles, formatos, técnicas, etc., así 
como para a realización dos comentarios de lectura visual que se propoñan, pero sen 
limita-la súa utilización ó ámbito da aula, aplicándoo no sucesivo en todos aqueles foros 
nos que sexa oportuno. 
 

   

 

 

 

BLOQUES        CONTIDOS      ACTIVIDADES 

  DE APRENDIZAXE 

TEMPORIZACIÓN 

      SESIÓNS 

 
Bloque 1. Expresión 
plástica 

 

 
B1.1. A linguaxe plástica e 
visual na creación da 
composición artística. 
 

 
Realización de xeito individual 
dunha serie de composicións nas 
que incorporen paulatinamente os 
elementos da linguaxe plástica e 
visual de xeito creativo, 
producindo imaxes complexas. 
 

 

6 SESIÓNS 

Bloque 1. Expresión 
plástica 
 

 
B1.2. Leis da composición.  
B1.3. Leis da composición: 
movemento, ritmo e liñas de 
forza.  
B1.4. Cor como ferramenta 
simbólica. 
 

• Análise e estudo das leis de 
  composición. 
• Realización de imaxes gráfico- 
  plásticas nas que se apliquen as 
  leis estudadas, creando ritmos e 
  movementos compositivos e 
  utilizando a cor para crear 
  variacións. 
 

12 SESIÓNS 

Bloque 1. Expresión 
plástica 
 

B1.5. Técnicas de expresión 
gráfico-plásticas. 
Experimentación con diversos 
materiais.  
B1.6. Interese pola investigación 
sobre materiais, soportes, 
técnicas e ferramentas con fins 
concretos, así como a utilización 
das tecnoloxías da información 
nas creación propias.  
B1.7. Iniciativa, creatividade e 
autoesixencia no proceso de 
produción propio. 

• Estudo e demostración de 
  diversos materiais, técnicas e 
  procedementos que o alumnado 
  deberá elexir para a realización 
  dos diferentes proxectos do 
  curso. 
• Comprobación periódica do 
  estado do material 
 

Estas actividades se 
realizarán repartidas en 
varias sesións do bloque 
de contidos de Expresión 
Plástica 
 

Bloque 1. Expresión 
plástica 
 

B1.8. Seguimento do proceso 
de creación: bosquexo,  proxecto, 
presentación final e avaliación 
(reflexión propia e avaliación 

colectiva).  
B1.9. Elaboración de proxectos 
plásticos de forma cooperativa. 
 

Realización dun proxecto de xeito 
cooperativo : Realización dun 
mural de imaxes lenticulares para 
colocar na entrada do centro 

12 SESIÓNS 

Bloque 1. Expresión 
plástica 
 

 

B1.10. Lectura e valoración de 
obras artísticas e imaxes en 
distintos soportes.  
B1.11. Análise de distintas obras 
de arte situándoas na época, na 
técnica e no estilo aos que 
pertencen. Valoración do 
patrimonio artístico. 

Anásise formal de obras de arte 
do noso patrimonio histórico 
situándoas na súa época e estilo. 
 

Cada sesión do bloque de 
Expresión Plástica comezará 
coa visualización dunha obra 
de arte e un pequeno 
comentario e análise da 
mesma. 
 

Bloque 2. Debuxo 

técnico 

B2.1. Utensilios de debuxo técnico: 

estudo e manexo.  
B2.2. Trazados xeométricos: 
cuadriláteros, polígonos regulares e 

división da circunferencia.  
B2.3. Tanxencias e enlaces.  
B2.4. Aplicación dos procedementos 
de trazado decuadriláteros, 
polígonos, tanxencias e enlaces no 
deseño de motivos xeométricos. 
 

• Realización de problemas con 
  polígonos. 
• Realización de problemas de 
  tanxencias sinxelos 
• Realización de deseños a partir 
  das formas xeométricas 
  estudadas 

9 SESIÓNS 

      2.6.2. Contidos, actividades de aprendizaxe e temporización. 
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Bloque 2. Debuxo 

técnico 
B2.5. Interpretación das pezas a 
través das súas vistas diédricas.  
B2.6. Trazado, medidas e 
posición correctas das vistas de 
pezas sinxelas. Liñas vistas e 
ocultas. Esbozo á man alzada e 
con utensilios de debuxo 
técnico  
 

• Realización de debuxos de 
  vistas de figuras tridimensionais 

3 SESIÓNS 

Bloque 2. Debuxo 

técnico 
B2.7. Perspectiva cabaleira. 
Posición dos eixes e coeficiente 
de redución. Liñas vistas e 
ocultas. Rotulaxe. Escalas.  
B2.8. Sistema axonométrico: 
isometría. Posición dos eixes. 
Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. 
Escalas.  
B2.9. Perspectiva cónica 
central.  
B2.10. Perspectiva cónica 
oblicua.  
B2.11. Análise das posibilidades 
da posición do punto de vista. 

• Realización de perspectivas 
  tridimensionais nos diferentes 
  sistemas de representación. 
• Realización de perspectivas 
  cónicas elixindo o punto de vista 
  máis adecuado. 
 

6 SESIÓNS 

Bloque 2. Debuxo 

técnico 
B2.12. Debuxo asistido por 
computador. Trazado de pezas 
planas e tridimensionais 
sinxelas. 
 

Iniciación ao debuxo asistido por 
computador con trazados 
xeométricos sinxelos 

3 SESIÓNS 

Bloque 3. 
Fundamentos do 
deseño 
 

B3.1. Análise das linguaxes 
visuais cotiás (arte, deseño, 
publicidade, etc.).  
B3. 2. Fases do proceso de 
deseño.  
B3.3. Análise da estética e a 
funcionalidade do deseño 
industrial de obxectos.  
B3.4. Análise da estética e 
funcionalidade do feísmo 
arquitectónico. 

• Análise de imaxes do eido visual 
  (arte, deseño, publicidade…) 
• Análise da función estética no 
  deseño de obxectos de uso 
  cotiá e na arquitectura do noso 
  entorno. 
 

3 SESIÓNS 

Bloque 3. 
Fundamentos do 
deseño 
 

B3.5. Campos de aplicación do 
deseño. 
 

• Estudo das áreas de aplicación 
  do deseño. 
• Estudo das fases e do 
  desenvolvemento dun proxecto 
  de deseño. 
 

2 SESIÓNS 

Bloque 3. 
Fundamentos do 
deseño 
 

B3.6. Deseño de composicións 
modulares utilizando trazados 
xeométricos.  
B3.7. Compoñentes da imaxe 
corporativa: nome, cor, 
tipografía, logotipo, deseño, etc.  
B3.8. Secuenciación e 
elaboración de proxectos 
creativos adaptados ás áreas do 
deseño.  
B3.9. Informática ao servizo dos 
proxectos de deseño.  
B3.10. Planificación dun 
proxecto artístico. 
 

Elaboración dun proxecto de 
deseño, que na medida do 
posible, teña unha aplicación real. 
Durante este curso 20018/19 
realizaremos a imaxe corporativa 
dalgunha institución, asociación  ou 
organismo. 
 

13 SESIÓNS 

Bloque 4. Linguaxe 
audiovisual e 
multimedia 
 

B4.1. Tipos de planos 
cinematográficos. Análise dos 
factores expresivos e a súa 
simboloxía.   
B4.2. Realización dun 
storyboard. 
B4.3. Estudo de planos, 
angulacións e movementos de 
cámara no cine.  
B4.4. Criterios estéticos na 
elaboración de fotografías.  
B4.5. Finalidade expresiva das 
imaxes fotoxornalísticas. 
 

Análise da linguaxe 
cinematográfica de fragmentos de 
filmes ou outros documentos 
audiovisuais, tanto formal como 
expresiva.  
 

7 SESIÓNS 

Bloque 4. Linguaxe 
audiovisual e 

B4.6. Creación dixital de 
imaxes. 

Creación dunha pequena 
producción audiovisual por 

20 SESIÓNS 
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multimedia 
 

B4.7. Deseño dun proxecto 
publicitario. 
B 4.8. desenvolvemento dun 
proxecto persoal 

grupos, levando a cabo todo o 
proceso, dende a idea inicial, a 
preproducción, ata a 
posprodución do mesmo e a súa 
proxección para a posta en común 
na clase e a evaluación. 
 

Bloque 4. Linguaxe 
audiovisual e 
multimedia 
 

B4.9. Análise crítica da linguaxe 
publicitaria. 
 

Análise crítica de documentos 
publicitarios de diversa índole 
dende o punto de vista formal e 
expresivo. 
 

3 SESIÓNS 

 

 

 

  

 

  CRITERIOS DE 

    AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

   APRENDIZAXE 

COMPETEN- 

      CIAS  

      MÍNIMOS 

     ESIXIBLES 

 
B1.1. Realizar comosicións 
creativas, individuales o en 
grupo,que evidencien as 
capacidades expresivas da 
linguaxe plástica e visual, 
desenvolvendo a creatividade e 
expresándoa preferentemente coa 
subxectividade da súa linguaxe 
persoal ou empregando os 
códigos, a terminoloxía e os 
procedementos da linguaxe visual 
e plástica, co fin de enriquecer as 
súas posibilidades de 
comunicación. 

 

EPVAB1.1.1. Realiza composicións  

Artísticas selecionando e utilizando 

os elementos da linguaxe plástica 

e visual. 

 

CCEC 

 
Realización de composicións nas 
que se evidencien os elementos da 
linguaxe plástica e visual de xeito 
creativo, producindo imaxes 
complexas. 
 

B1.2. Realizar obras plásticas 
experimentando e utilizando 
diferentes soportes e técnicas, 
tanto analóxicas coma dixitais, 
valorando o esforzo de superación 
que supón o proceso creativo. 
 

EPVAB1.2.1. Aplica as leis de 
composición, creando esquemas 
de movementos e ritmos, 
empregando os materiais e as 

técnicas con precisión.  
EPVAB1.2.2. Estuda e explica o 
movemento e as liñas de forza 

dunha imaxe.  
EPVAB1.2.3. Cambia o significado 
dunha imaxe por medio da cor. 
Realización de imaxes gráfico-
plásticas 
nas que se apliquen as leis 
compositivas, 
e utilizando a cor para crear variacións 

CCEC Realización de imaxes gráfico-
plásticas nas que se apliquen as 
leis compositivas, e utilizando a cor 
para crear variacións 

B1.3. Elixir os materiais e as 
técnicas máis axeitadas para 
elaborar unha composición sobre 
a base duns obxectivos prefixados 
e da autoavaliación continua do 
proceso de realización. 
 

EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os 
materiais máis axeitados para a 
realización de proxectos artísticos. 
EPVAB.1.3.2. Utiliza con 
propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para 
representar e expresarse en 
relación ás linguaxes gráfico-
plásticas, mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en 
perfecto estado, e achégao á aula 
cando é necesario para a 
elaboración das actividades 

CCEC, CA 

CSIEE, CD 

Coñecer e utilizar os materiais e 
procedementos idóneos para cada 
representación gráfico-plástica. 
Manter o material común e persoal 
en perfecto estado, así como o 
espazo de traballo. 
 

B1.4. Realizar proxectos plásticos 
que comporten unha organización 
de forma cooperativa, valorando o 
traballo en equipo coma fonte de 
riqueza na creación artística. 
 

EPVAB1.4.1. Entende o proceso 
de creación artística e as súas 
fases, e aplícao á produción de 
proxectos persoais e de grupo. 
 

CSIEE, CCEC Ser capaz de desenvolver o 
proceso de creación, dende o 
bosquexo, proxecto, presentación 
final e avaliación (reflexión propia e 
avaliación colectiva), así como de 
aportar o traballo persoal a 
proxectos cooperativos 

B1.5. Recoñecer en obras de arte 
a utilización de elementos e 
técnicas de expresión, apreciar os 

EPVAB1.5.1. Explica, empregando 
unha linguaxe axeitada, o proceso 
de creación dunha obra artística, e 

CSIEE, CCEC Analizar e recoñecer en obras de 
arte as técnicas, procedementos e 
estilos. 

      2.6.3. Criterios de avaliación, competencias clave e contidos mínimos. 
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estilos artísticos, valorar o 
patrimonio artístico e cultural 
como un medio de comunicación 
e satisfacción individual e 
colectiva, e contribuír á súa 
conservación a través do respecto 
e divulgación das obras de arte. 

analiza os soportes, os materiais e 
as técnicas gráfico-plásticas que 
constitúen a imaxe, así como os 

seus elementos compositivos.  
EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes 
de obras de arte e sitúaas no 
período ao que pertencen. 
 

Valorar o patrimonio artístico e 
cultural 
 

B2.1. Analizar a configuración de 
deseños realizados con formas 
xeométricas planas, creando 
composicións onde interveñan 
diversos trazados xeométricos, 
utilizando con precisión e limpeza 
os materiais de debuxo técnico. 
 

EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema 
de debuxo descritivo do 

perceptivo.  
EPVAB2.1.2. Resolve problemas 
sinxelos referidos a cuadriláteros e 
polígonos utilizando con precisión 

os materiais de debuxo técnico.  
EPVAB2.1.3. Resolve problemas 

básicos de tanxencias e enlaces.  
EPVAB2.1.4. Resolve e analiza 
problemas de configuración de 
formas xeométricas planas e 

aplícao á creación de deseños 
persoais. 
 

CAA, CMCCT • Resolve problemas sinxelos de  
cuadriláteros e polígonos. 
• Resolver problemas básicos de  

tanxencias e enlaces.  
Aplicar os conceptos anteriores a 
deseños propostos e propios. 
   
 

B2.2. Diferenciar e utilizar os 
sistemas de representación 
gráfica, recoñecendo a utilidade 
do debuxo de representación 
obxectiva no ámbito das artes, a 
arquitectura, o deseño e a 
enxeñaría. 
 

EPVAB2.2.1. Visualiza formas 
tridimensionais definidas polas 

súas vistas principais.  
EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas 
(alzado, planta e perfil) de figuras 

tridimensionais sinxelas.  
EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas 
de formas tridimensionais, 
utilizando e seleccionando o 
sistema de representación máis 

axeitado.  
EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas 
cónicas frontais e oblicuas, 
elixindo o punto de vista máis 
adecuado 

CAA, CMCCT • Debuxar vistas dun obxecto 
tridimensional. 
• Debuxar perspectivas de formas 
tridimensionais en sistema 
axonométrico  e perspectiva 
cabaleira. 
• Comprender os principios da 
perspectiva cónica e realizar 
perspectivas sinxelas. 
 

B2.3. Utilizar programas de 
debuxo por computador para 
construír trazados xeométricos 

EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías 
da información e da comunicación 
para a creación de deseños 
xeométricos sinxelos. 
 

CAA, CMCCT Representar formas xeométricas 
sinxelas con programas de 
debuxo. (se os medios dispoñibles 
o permiten) 
 

B3.1. Percibir e interpretar 
criticamente as imaxes e as 
formas do seu ámbito cultural, con 
sensibilidade cara ás súas 
calidades plásticas, estéticas e 
funcionais, e apreciando o 
proceso de creación artística, en 
obras propias e alleas, e distinguir 
e valorar as súas fases 

EPVAB3.1.1. Coñece os 
elementos e as finalidades da 

comunicación visual.  
EPVAB3.1.2. Observa e analiza os 
obxectos do contorno na súa 
vertente estética, de 
funcionalidade e de utilidade, 
utilizando a linguaxe visual e 
verbal. 
 

CSIEE, CCEC Analizar obxectos ou imaxes do 
noso ámbito cultural dende o punto 
de vista estético, funcional e 
utilizando a linguaxe propia do 
deseño. 
 

B3.2. Identificar os elementos que 
forman a estrutura da linguaxe do 
deseño. 
 

EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica 
obxectos en función da familia ou 
a rama do deseño. 
 

CSIEE, CCEC 

B3.3. Realizar composicións 
creativas que evidencien as 
calidades técnicas e expresivas 
da linguaxe do deseño 
adaptándoas ás áreas, e 
valorando o traballo en equipo 
para a creación de ideas orixinais. 
 

EPVAB3.3.1. Realiza distintos 
tipos de deseño e composicións 
modulares utilizando as formas 
xeométricas básicas, estudando a 
organización do plano e do 

espazo.  
EPVAB3.3.2. Coñece e planifica 
as fases de realización da imaxe 

corporativa dunha empresa.  
EPVAB3.3.3. Realiza 
composicións creativas e 
funcionais adaptándoas ás áreas 
do deseño, valorando o traballo 
organizado e secuenciado na 
realización de calquera proxecto, 
así como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións 

gráficas.  
EPVAB3.3.4. Utiliza as novas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para levar a cabo os 
seus propios proxectos artísticos 

de deseño.  
EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na 
realización de proxectos artísticos 

CSIEE, CD 

CCEC 

Elaborar dun proxecto de deseño 
dende a idea inicial ata o producto 
final e presentalo cun dossier 
explicativo do mesmo. 
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e respecta o realizado por 
compañeiros e compañeiras. 
 

B4.1. Identificar os elementos que 
forman a estrutura narrativa e 
expresiva básica da linguaxe 
audiovisual e multimedia, e 
describir correctamente os pasos 
necesarios para a produción 
dunha mensaxe audiovisual, e 
valorando o labor de equipo. 
 

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de 
plano que aparecen en películas 
cinematográficas, valorando os 

seus factores expresivos.  
EPVAB4.1.2. Realiza un 
storyboard a modo de guión para a 
secuencia dunha película. 
 

CD, CSIEE, 

CCEC 

Analizar imaxes fixas, fotográficas 
ou publicitarias dende o punto de 
vista formal e expresivo, 
identificando a súa función. 
 

B4.2. Recoñecer os elementos 
que integran as linguaxes 
audiovisuais e as súas finalidades 
 

EPVAB4.2.1. Ve películas 
cinematográficas nas que identifica 
e analiza os planos, as 
angulacións e os movementos de 

cámara.  
EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza 
fotografías, tendo en conta 

criterios estéticos.  
EPVAB4.2.3. Compila imaxes de 
prensa e analiza as súas 
finalidades. 

CD, CSIEE, 

CCEC 

Análizar fragmentos de filmes ou 
outros documentos audiovisuais, 
tanto de xeito formal como 
expresivo usando a terminoloxía 
da linguaxe audiovisual. 
 

B4.3. Realizar composicións 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada linguaxe 
audiovisual, amosando interese 
polos avances tecnolóxicos 
vinculados a estas linguaxes. 
 

EPVAB4.3.1. Elabora imaxes 
dixitais utilizando programas de 

debuxo por computador.  
EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño 
publicitario utilizando os elementos 

da linguaxe gráfico-plástica.  
EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto 
persoal seguindo o esquema do 
proceso de creación. 

CD, CSIEE, 

CCEC, CAA 

Realizar a preproducción dun 
proxecto audiovisual dende a idea, 
a elaboración do guión, o 
storyboard. 
 

B4.4. Amosar unha actitude crítica 
ante as necesidades de consumo 
creadas pola publicidade, 
rexeitando os elementos desta 
que supoñan discriminación 
sexual, social ou racial. 
 

EPVAB4.4.1. Analiza elementos 
publicitarios cunha actitude crítica 
desde o coñecemento dos 
elementos que os compoñen. 
 

CD, CSIEE, 

CCEC 

Analizar imaxes fixas, fotográficas 
ou publicitarias dende o punto de 
vista formal e expresivo, 
identificando a súa función. 
 

 

 

 

 

 

    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e 
utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual. 
 

 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
 

EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de 
movementos e ritmos, empregando os materiais e as técnicas con 

precisión.  
EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha 

imaxe.  
EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. 
 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
. 
 

EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a 

realización de proxectos artísticos.  
EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos 
máis idóneos para representar e expresarse en relación ás linguaxes 
gráfico- plásticas, mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 
perfecto estado, e achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
 

EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas fases, 
e aplícao á produción de proxectos persoais e de grupo. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
 

EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o proceso 
de creación dunha obra artística, e analiza os soportes, os materiais e 
as técnicas gráfico-plásticas que constitúen a imaxe, así como os seus 

elementos compositivos.  
EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período 
ao que pertencen. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
 

      2.6.4. Instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe. 
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EPVAB2.1.1. Diferencia o sistema de debuxo descritivo do perceptivo. 
EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e 

polígonos utilizando con precisión os materiais de debuxo técnico.  

EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces.  
EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración de formas 
xeométricas planas e aplícao á creación de deseños persoais. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
 

EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas 

vistas principais.  
EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras 

tridimensionais sinxelas.  
EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando 
e seleccionando o sistema de representación máis axeitado. 
EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo 
o punto de vista máis adecuado. 

Portafolios Recollida de traballos feitos na clase. 
 

EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
para a creación de deseños xeométricos sinxelos. 
 

Exposición oral 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
 

EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as finalidades da comunicación 

visual.  
EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa 
vertente estética, de funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe 
visual e verbal. 

Exposición oral 
 

EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en función da familia ou a 
rama do deseño. 
 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
 

EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño e composicións 
modulares utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a 

organización do plano e do espazo.  
EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de realización da imaxe 

corporativa dunha empresa.  
EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas 
ás áreas do deseño, valorando o traballo organizado e secuenciado na 
realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a 

limpeza nas representacións gráficas.  
EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da 
comunicación para levar a cabo os seus propios proxectos artísticos de 

deseño.  
EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e 

respecta o realizado por compañeiros e compañeiras.  
 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor.  
 

EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que aparecen en películas 

cinematográficas, valorando os seus factores expresivos.  
EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia 
dunha película. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
 

EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza 

os planos, as angulacións e os movementos de cámara.  
EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios 

estéticos.  
EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
. 
 

EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais utilizando programas de debuxo 

por computador.  
EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario utilizando os elementos 

da linguaxe gráfico-plástica.  
EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do 
proceso de creación. 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 

EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios cunha actitude crítica 
desde o coñecemento dos elementos que os compoñen. 
 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
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a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 
 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 
e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación 
das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 
especial ás persoas con discapacidaded) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e 
como medio dedesenvolvemento persoal. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficazaproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 
 
f)   Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 

 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literara, así como o criterio estético, como 
fontes  de enrequecemento cultural. 
 

    3.1. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 
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p) Valorar,respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 
contribuir á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

  

 

 

 

A ensinanza do debuxo técnico terá como finalidade o desenvolvemento das 

seguintes capacidades: 

1. Utilizar adecuadamente e con destreza os instrumentos e terminoloxía 

específica do debuxo técnico. 

2. Valorar a importancia que ten o correcto acabado e presentación do debuxo 

no referido á diferenciación dos diferentes trazos que o configuran,a 

exactitude dos mesmos e a limpeza e cuidado do soporte. 

3. Considerar o debuxo técnico como unha linguaxe obxectiva e universal, 

valorando a necesidade de coñecer a sús sintaxe para poder expresar e 

comprender a información. 

4. Coñecer e comprender os principais fundamentos da xeometría métrica 

para aplicala par resolver problemas, comprender e empregar o sistemas 

de respresentación para resolver problemas xeométricos no espazo e 

representar figuras tridimensionais no plano. 

5. Valorar a universalidade, a normalización no debuxo técnico e aplicar as 

principais normas UNE e ISO referidas a obtención, posición e acotacción 

das vistas dun corpo. 

6. Empregar o croquis e a perspectiva a man alzada como medio de expresión 

gráfica e conseguir a destreza e rapidez necesarias. 

7. Planificar e reflexionar de forma individual e colectiva, sobre o proceso de 

realización de calquera construción xeométrica, relacionándose con outras 

persoas nas actividades colectivas con flexibilidade e responsabilidade. 

8. Integrar os coñecementos de debuxo técnico dentro dos procesos 

tecnolóxicos e nas aplicacións da vida cotiá, revisando e valorando o 

estado de consecución do proxecto ou actividade sempre que sexa 

necesario. 

9. Interesarse polas novas tecnoloxías e os programas de deseño, disfrutando 

coa súa utilización e valorando a súas posibilidades na realización de 

planos técnicos. 

 

 

 

 

 

      3.2. Obxectivos xerais de debuxo técnico. 
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 Competencia en comunicación lingüistica (CCL). O Debuxo Técnico supón 
en si mesmo unha modalidade de comunicación visual de carácter universal e, 
polo tanto, precisa dunhas destrezas orais e escritas que acompañan aos 
recursos gráficos e tecnolóxicos para poder interactuar con outros individuos. De 
forma oral o alumnado debe debatir as resolucións de problemas e 
representación de proxectos. Por escrito, deberán describir elementos, 
aplicacións xeométricas e procedementos. Debese considerar tamén a 
comunicación mediante a linguaxe gráfica como é a acotación presente nos 
croquis e planos técnicos. 
 

 Competencia matemática e competencias básicas e ciencia e tecnoloxía 
(CMCT). A materia de Debuxo Técnico vinculase coa competencia matemática 
en canto a súa natureza é de razoamento matemático, sendo necesarias 
destrezas de manexo de cantidades: Cálculos, medicións, tamaños e 
proporcións. Ten como eido común o análise da forma e o espazo, posicións 
relativas entre formas xeométricas e sistemas de representación de formas e 
volumes. A interpretación de datos presentes en toda a materia levan implicitas 
habilidades de análise matemática. De igual xeito, contribúe a adquisición do 
pensamento científico na resolución de problemas ao ter que identificar datos, 
realizar construccións e tomar decisións razoadas. Aporta tamén referentes 
tecnolóxicos como a representación de pezas industriales e mecánicas, deseños 
de construcción e estructuras. 

 

 Competencia dixital (CD). Un dos obxectivos da materia e o dominio de 
aplicacións informáticas na representación gráfica e na representación de 
proxectos. É preciso dotar de habilidades e destrezas en programas informáticos 
con deseño vectorial en 2D e modelado en 3D. 
 

 Competencia en aprender a aprender (CAA). Dado o carácter práctico da 
materia, favorécese esta competencia xerando actividades nas que o alumnado 
debe persistir na aprendizaxe, comprendendo fundamentos e principios, 
aplicándoos e relacionándoos con outros contidos. A resolución de problemas 
implica refexión e toma de decisións que contribúen a unha aprendizaxe 
autónoma. 
 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). A esta competencia atribúen os 
proxectos cooperativos na materia onde o alumnado adquira conceptos básicos 
na organización do traballo e o respeto polo traballo e creacións alleas. 
 

 Competencia no sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Os 
proxectos cooperativos ou individuales contribúen á adquisición das 
capacidades propias desta competencia que permitan transformar as ideas en 
actos. Favorécense as capacidades para xestionar proxectos e poténciase a 
creatividade e a innovación. 

 

 Competencia na capacidade de conciencia e expresión cultural (CCCEC). O 
Debuxo Técnico aporta as capacidades creativas  e estéticas do deseño 
industrial e o valor do patrimonio arquitectónico. 

 
 

      3.3.  Contribución da materia de Debuxo Técnico a adquisición das  
competencias clave. 
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BLOQUES        CONTIDOS  ACTIVIDADES DE 

   APRENDIZAXE 

TEMPORIZACIÓN 

        SESIÓNS 

 
Bloque 1. 
Xeometría e 
Debuxo técnico 
 

 

B1.1. Trazados xeométricos.  
B1.2. Instrumentos e materiais do 

debuxo técnico.  
B1.3. Recoñecemento da 

xeometríana natureza.  
B1.4. Identificación de estruturas 

xeométricas na arte.  
B1.5. Valoración da xeometría 
como instrumento para o deseño 
gráfico, industrial e arquitectónico. 
B1.6. Trazados fundamentais no 

plano.   

B1.7. Operacións con segmentos.  

B1.8. Mediatriz.  
B1.9. Paralelismo e 

perpendicularidade.   
B1.10. Determinación de lugares 

xeométricos. Aplicacións.  
B1.11. Elaboración de formas 
baseadas en redes modulares. 

B1.12. Circunferencia e círculo.  
B1.13. Ángulos. 

 
• Deseñar, modificar ou reproducir 
formas baseadas en redes 
modulares  cadradas coa axuda do 
escuadro e o  cartabón, utilizando 
recursos gráficos  para destacar 
claramente o trazado  principal 
elaborado das liñas auxiliares  
utilizadas. 
• Determinar coa axuda de regra e  
compás os principais lugares  
xeométricos de aplicación aos 
trazados  fundamentais no 
plano.Relacionar as  liñas e os 
puntos notables de  triángulos, 
cuadriláteros e polígonos  coas 
súas propiedades, e identifica as 
 súas aplicacións. 
• Comprender as relacións métricas 
dos  ángulos da circunferencia e o 
círculo,  describe as súas 
propiedades e  identificar as súas 
posibles aplicacións. 
 

 

15 sesións 

Bloque 1. 
Xeometría e 
Debuxo técnico 
 

B1.14.Trazado de polígonos 

regulares.  
B1.15. Resolución gráfica de 
cuadriláteros e polígonos. 
B1.16.. Representación de formas 
planas. 
B1.17 Trazado de formas 
proporcionais. B1.18. Resolución 

gráfica de triángulos.   
B1.19. Determinación, propiedades 
e aplicacións dos seus puntos 

notables.  
B1.20. Proporcionalidade e 

semellanza.   
B1.21. Análise de trazado de 
formas poligonais por triangulación, 
radiación e itinerario. 
B1.22. Construción e utilización de 

escalas gráficas.  
B1.23. Transformacións 
xeométricas elementais: xiro, 
translación, simetría 
homotecia e afinidade. 
Identificación de invariantes. 
Aplicacións. 

• Resolver triángulos coa axuda de  
regra e o compás, aplicando as 
propiedades das súas liñas e os 
puntos  notables, e os principios 
xeométricos  elementais, e xustifica 
o procedemento  utilizado. 
• Deseñar, modificar ou reproducir 
cuadriláteros e polígonos 
analizando as  relacións métricas 
esenciais e  resolvendo o seu 
trazado por  triangulación, 
radiación, itinerario ou  relacións de 
semellanza. 
• Reproducir figuras proporcionais 
determinando a razón idónea para 
o  espazo de debuxo dispoñible, 
construíndo a escala gráfica 
correspondente en función da 
apreciación establecida e 
utilizándoa  coa precisión requirida. 
• Comprender as características 
das  transformacións xeométricas 
elementais (xiro, translación, 
simetría,  homotecia e afinidade), 
identificando as  súas invariantes, e 
aplícaas para a  resolución de 
problemas xeométricos e  para a 
representación de formas  planas. 

14 sesións 

Bloque 1. 
Xeometría e 
Debuxo técnico 

 

B1.24. Tanxencias e enlaces.  
B1.25. Resolución de problemas 
básicos de tanxencias e enlaces. 

Aplicacións.  
B1.26. Construción de curvas 
técnicas, óvalos, ovoides e espirais.

  
B1.27. Aplicacións da xeometría ao 

deseño arquitectónico e industrial.  
B1.28. Xeometría e novas 

tecnoloxías.  
B1.29. Aplicacións de debuxo 

vectorial en 2D.   

• Identificar as relacións entre 
puntos de  tanxencia, centros e 
raios de circunferencias, analizando 
figuras  compostas por enlaces 
entre liñas  rectas e arcos de 
circunferencia. 
• Resolver problemas básicos de 
tanxencias coa axuda de regra e 
compás, aplicando con rigor e 
exactitude as súas propiedades 
intrínsecas, e utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente o  
trazado principal elaborado das 
liñas  auxiliares utilizadas. 

16 sesións 

      3.4.1. Contidos, actividades de aprendizaxe e temporización. 
 

      3.4. DEBUXO TÉCNICO I. 
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B1.30. Exercicios de aplicación de 
trazado de tanxencias e enlaces. 
 

• Aplicar os coñecementos de 
tanxencias  á construción de óvalos, 
ovoides e  espirais, e relaciona a 
súa forma coas 
principais aplicacións no deseño 
arquitectónico e industrial. 
• Deseñar a partir dun bosquexo 
previo  ou reproducir á escala 
conveniente  figuras planas que 
conteñan enlaces  entre liñas rectas 
e arcos de  circunferencia, 
indicando graficamente  a 
construción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace e a relación entre 
os  seus elementos. 
 

Bloque 2. 
Sistemas de 
representación 
 

B2.1. Fundamentos dos sistemas 

de representación.  
B2.2. Sistemas de representación 

na arte.  
B2.3. Evolución histórica dos 

sistemas de representación.  
B2.4. Sistemas de representación e 
debuxo técnico. Ámbitos de 

aplicación.   
B2.5. Vantaxes e inconvenientes. 

Criterios de selección.  

B2.6. Clases de proxección.  
B2.7. Sistemas de representación e 

novas tecnoloxías.  
B2.8. Aplicacións de debuxo 

vectorial en 3D.  

• Identificar o sistema de 
representación  empregado a partir 
da análise de  debuxos técnicos, 
ilustracións ou  fotografías de 
obxectos ou espazos, e  determina 
as características  diferenciais e os 
elementos principais  do sistema. 
• Establecer o ámbito de aplicación 
dos  principais sistemas de 
representación,  e ilustra as súas 
vantaxes e os seus  inconvenientes 
mediante o debuxo a  man alzada 
dun mesmo corpo 
xeométrico sinxelo. 
• Seleccionar o sistema de 
representación idóneo para a 
definición  dun obxecto ou espazo. 
 

6 sesións 

Bloque 2. 
Sistemas de 
representación 
 

B2.9. Sistema diédrico.  
B2.10. Procedementos para a 
obtención das proxeccións 

diédricas.  

B2.11. Disposición normalizada.   
B2.12. Reversibilidade do sistema. 
Número de proxeccións suficientes. 

  
B2.13. Representación e 
identificación de puntos, rectas e 
planos. Posicións no espazo. 
Paralelismo e perpendicularidade. 

Pertenza e intersección.  
B2.14. Proxeccións diédricas de 

sólidos e espazos sinxelos.  
B2.15. Seccións planas. 
Determinación da súa verdadeira 

magnitude.   
B2.16. Procedementos para a 
obtención e disposición das 

proxeccións diédricas.  
B2.17. Visualización e debuxo a 
man alzada de axonometrías a 
partir das vistas principais de pezas 

sinxelas.  
B2.18. Seccións planas. 
Determinación da súa verdadeira 
magnitude. 
B2.19. Sistema de planos cotados: 
aplicacións. 

• Comprender os fundamentos do  
sistema diédrico e describir os 
procedementos de obtención das 
proxeccións e a súa disposición 
normalizada. 
• Comprender o funcionamento do 

sistema diédrico, relacionando os 
seus  elementos, 
convencionalismos e  notacións 
coas proxeccións necesarias 
para representar inequivocamente a  
posición de puntos, rectas e planos, 
e  resolver problemas de pertenza,  
intersección e verdadeira 
magnitude. 
• Deseñar ou reproducir formas 
tridimensionais sinxelas, debuxando 
a  man alzada as súas vistas 
principais no  sistema de proxección 
ortogonal 
  establecido pola norma de 
aplicación,  dispondo as 
proxeccións suficientes  para a súa 
definición e identificando os  seus 
elementos de xeito inequívoco. 
• Visualizar no espazo perspectivo 
formas tridimensionais sinxelas 
definidas suficientemente polas 
súas  vistas principais, debuxando a 
man  alzada axonometrías 
convencionais  (isometrías e 
cabaleiras). 
• Determinar seccións planas de 
  obxectos tridimensionais sinxelos,  
visualizando intuitivamente a súa  
posición mediante perspectivas a 
man 
alzada, debuxando as súas 
proxeccións diédricas e obtendo a 
súa verdadeira magnitude. 
• Comprender o funcionamento do 
sistema de planos cotados como 
unha  variante do sistema diédrico 

14 sesións 

Bloque 2. 
Sistemas de 
representación 
 

B2.20. Sistema axonométrico.  
B2.21. Fundamentos do sistema. 
Disposición dos eixes e utilización 

dos coeficientes de redución.  
B2.22. Sistema axonométrico 
ortogonal, perspectivas isométricas, 

dimétricas e trimétricas.  
B2.23. Sistema axonométrico 

• Realizar perspectivas isométricas 
de corpos definidos polas súas 
vistas  principais, coa axuda de 
utensilios de  debuxo sobre 
taboleiro, representando  as 
circunferencias situadas en caras 
paralelas aos planos coordenados 
como óvalos en lugar de elipses, 

20 sesións 
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oblicuo: perspectivas cabaleiras e 
militares.  
B2.24. Aplicación do óvalo 
isométrico como representación 
simplificada de formas circulares. 

simplificando o seu trazado. 
• Realizar perspectivas cabaleiras 
ou  planimétricas (militares) de 
corpos ou  espazos con 
circunferencias situadas  en caras 
paralelas a un só dos planos 
coordenados, dispondo a súa 
orientación para simplificar o seu 
trazado 

Bloque 2. 
Sistemas de 
representación 
 

B2.25. Sistema cónico central.  
B2.26. Elementos do sistema. Plano 

do cadro e cono visual.  
B2.27. Determinación do punto de 
vista e orientación das caras 

principais.  
B2.28. Paralelismo. Puntos de fuga. 

Puntos métricos.  
B2.29. Representación simplificada 
da circunferencia. 

B2.30. Sistema cónico oblicuo.  
B2.31. Representación simplificada 

da circunferencia.  
B2.32. Representación de sólidos 
nos diferentes sistemas 

• Comprende os fundamentos da 
perspectiva cónica e clasifica a súa  
tipoloxía en función da orientación 
das caras principais respecto ao 
plano do  cadro e a repercusión da 
posición do  punto de vista sobre o 
resultado final, 
determinando o punto principal, a 
liña  do horizonte, os puntos de 
fuga e os  seus puntos de medida. 
• Debuxar coa axuda de utensilios 
de  debuxo perspectivas cónicas 
centrais de corpos ou espazos con 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos planos 
coordenados, dispondo a súa 
orientación para simplificar o seu 
trazado. 
• Representa formas sólidas ou 
espaciais con arcos de 
circunferencia  en caras horizontais 
ou verticais, 
debuxando perspectivas cónicas 
oblicuas coa axuda de utensilios de  
debuxo, simplificando a construción  
das elipses perspectivas mediante o  
trazado de polígonos circunscritos, 
trazándoas a man alzada ou coa 
axuda  de patróns de curvas. 
 

15 sesións 

Bloque 3. 
Normalización 
 

B3.1. Elementos da normalización 
consonte a normativa. 
B3.2. Proxecto: necesidade e 
ámbito de aplicación das normas. 

B3.3. Formatos. Dobra de planos.  

B3.4. Vistas. Liñas normalizadas.  
B3.5. Aplicacións da normalización.

  

B3.6. Escalas. Cotación.  

B3.7. Debuxo industrial.  

B3.6. Escalas. Cotación.  

B3.8. Debuxo arquitectónico.  
B3.9. Cortes e seccións. 

Describir os obxectivos e os 
ámbitos de  utilización das normas 
UNE, EN e ISO,  e relaciona as 
específicas do debuxo  técnico coa 
súa aplicación para a  elección e a 
dobra de formatos, para o  emprego 
de escalas, para establecer o  valor 
representativo das liñas, para  
dispor as vistas e para a cotación. 
• Obter as dimensións relevantes de  
corpos ou espazos representados  
utilizando escalas 
normalizadas.Representar pezas e 
elementos industriais ou de 
construción, aplicando as normas 
referidas aos principais métodos de  
proxección ortográficos, 
seleccionando  as vistas 
imprescindibles para a súa 
definición, dispóndoas 
axeitadamente e  diferenciando o 
trazado de eixes, liñas  vistas e 
ocultas. 
• Cotar pezas industriais sinxelas 
identificando as cotas necesarias 
para  a súa correcta definición 
dimensional e dispóndoas de 
acordo coa norma. 
• Representar obxectos con ocos 
mediante cortes e seccións, 
aplicando as normas básicas 
correspondentes 

20 sesións 
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 CRITERIOS DE 

   AVALIACIÓN 

 ESTÁNDARES DE 

   APRENDIZAXE 

COMPETEN- 

      CIAS 

       MÍNIMOS 

      ESIXIBLES 

 
B1.1. Resolver problemas de 
configuración de formas 
poligonais sinxelas no plano 
coa axuda de utensilios 
convencionais de debuxo  
sobre taboleiro, aplicando os 
fundamentos da xeometría 
métrica de acordo cun 
esquema paso a paso e/ou 
unha figura de análise 
elaborada previamente. 
 

 
DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou 
reproduce formas baseadas en 
redes modulares cadradas coa 
axuda do escuadro e o cartabón, 
utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 
principal elaborado das liñas 

auxiliares utilizadas.  
DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda 
de regra e compás os principais 
lugares xeométricos de aplicación 
aos trazados fundamentais no 
plano, e comproba graficamente o 
cumprimento das condicións 

establecidas.  
DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os 
puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros e polígonos coas súas 
propiedades, e identifica as súas 

aplicacións.  
DTI.B1.1.4. Comprende as relacións 
métricas dos ángulos da 
circunferencia e o círculo, describe 
as súas propiedades e identifica as 

súas posibles aplicacións.  
DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa 
axuda de regra e ocompás, 
aplicando as propiedades das súas 
liñas e os puntos notables, e os 
principios xeométricos elementais, e 

xustifica o procedemento utilizado.  
DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou 
reproduce cuadriláteros e polígonos 
analizando as relaciónsmétricas 
esenciais e resolvendo o seu 
trazado por triangulación, radiación, 
itinerario ou relacións de 

semellanza.  
DT1.B1.1.7. Reproduce figuras 
proporcionais determinando a razón 
idónea para o espazo de debuxo 
dispoñible, construíndo a escala 
gráfica correspondente en función 
da apreciación establecida e 

utilizándoa coa precisión requirida.  
DT1.B1.1.8. Comprende as 
características das transformacións 
xeométricas elementais (xiro, 
translación, simetría, homotecia e 
afinidade), identificando as súas 
invariantes, e aplícaas para a 
resolución de problemas 
xeométricos e para a representación 
de formas planas. 

 

CSIEE, CAA, 

CMCCT 

 
• Deseñar, modificar ou reproducir 
formas  baseadas en redes 
modulares cadradas  coa axuda do 
escuadro e o cartabón, 
utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado 
principal  elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 
• Determinar coa axuda de regra e 
compás os principais lugares 
xeométricos de aplicación aos 
trazados  fundamentais no plano. 
• Relacionar as liñas e os puntos 
notables de triángulos, cuadriláteros 
e polígonos  coas súas propiedades, 
e identifica as 
súas aplicacións. 
• Comprender as relacións métricas 
dos ángulos da circunferencia e o 
círculo, 
describe as súas propiedades e 
identificar as súas posibles 
aplicacións. 
• Resolver triángulos coa axuda de 
regra e o compás, aplicando as 
propiedades  das súas liñas e os 
puntos notables, e os principios 
xeométricos elementais, e  xustifica o 
procedemento utilizado. 
• Deseñar, modificar ou reproducir 
cuadriláteros e polígonos analizando 
as  relacións métricas esenciais e  
resolvendo o seu trazado por  
triangulación, radiación, itinerario ou  
relacións de semellanza. 
• Reproducir figuras proporcionais 
determinando a razón idónea para o 
espazo de debuxo dispoñible, 
construíndo a escala gráfica 
correspondente en función da 
apreciación establecida e utilizándoa  
coa precisión requirida. 
• Comprender as características das 
transformacións xeométricas 
elementais   (xiro, translación, 
simetría, homotecia e afinidade), 
identificando as súas  invariantes, e 
aplícalas para a resolución  de 
problemas xeométricos e para a 
representación de formas planas. 

B1.2. Debuxar curvas técnicas 
e figuras planas compostas por 
circunferencias e liñas rectas, 
aplicando os conceptos 
fundamentais de tanxencias, 
resaltar a forma final 
determinada e indicar 
graficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os 
seus elementos. 
 

DT1.B1.2.1. Identifica as relacións 
entre puntos de tanxencia, centros e 
raios de circunferencias, analizando 
figuras compostas por enlaces entre 
liñas rectas e arcos de 

circunferencia.  
DT1.B1.2.2. Resolve problemas 
básicos de tanxencias coa axuda de 
regra e compás, aplicando con rigor 
e exactitude as súas propiedades 
intrínsecas, e utilizando recursos 
gráficos para destacar 
claramente o trazado principal 

CMCCT, 

CAA, CSIEE 

• Identificar as relacións entre puntos 
de  tanxencia, centros e raios de  
circunferencias, analizando figuras   
compostas por enlaces entre liñas  
rectas e arcos de circunferencia. 
• Resolver problemas básicos de 
tanxencias coa axuda de regra e 
compás, aplicando con rigor e 
exactitude as súas propiedades 
intrínsecas, e utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente o 
trazado principal elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 

      3.4.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, COMPETENCIAS E CONTIDOS 
MÍNIMOS. 
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elaborado das liñas auxiliares 
utilizadas. 
DT1.B1.2.3.Aplica os coñecementos 
de tanxencias á construción de 
óvalos, ovoides e espirais,e 
relaciona a súa forma coas 
principais aplicacións no deseño 

arquitectónico e industrial.  
DT.B1.2.4. Deseña a partir dun 
bosquexo previo ou reproduce á 
escala conveniente figuras planas 
que conteñan enlaces entre liñas 
rectas e arcos de circunferencia, 
indicando graficamente a 
construcción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace e a relación entre 
os seus elementos. 
 

• Aplicar os coñecementos de 
tanxencias  á construción de óvalos, 
ovoides e espirais, e relaciona a súa 
forma coas  principais aplicacións no 
deseño 
arquitectónico e industrial. 
• Deseñar a partir dun bosquexo 
previo ou reproducir á escala 
conveniente  figuras planas que 
conteñan enlaces  entre liñas rectas 
e arcos de  circunferencia, indicando 
graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os 
puntos  de enlace e a relación entre 
os seus elementos. 
 • Resolver problemas básicos de 
tanxencias coa axuda de regra e 
compás, aplicando con rigor e 
exactitude as súas propiedades 
intrínsecas, e utilizando recursos 
gráficos para destacar claramente o 
trazado principal elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 
• Aplicar os coñecementos de 
tanxencias  á construción de óvalos, 
ovoides e espirais, e relaciona a súa 
forma coas 
principais aplicacións no deseño 
arquitectónico e industrial. 
• Deseñar a partir dun bosquexo 
previo ou reproducir á escala 
conveniente figuras planas que 
conteñan enlaces  entre liñas rectas 
e arcos de  circunferencia, indicando 
graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace e a relación entre 
os seus elementos. 

B2.1. Relacionar os 
fundamentos e as 
características dos sistemas de 
representación coas súas 
posibles aplicacións ao debuxo 
técnico, seleccionando o 
sistema axeitado ao obxectivo 
previsto, e identificar as 
vantaxes e os inconvenientes 
en función da información que 
se desexe amosar e dos 
recursos dispoñibles. 
 

DT1.B2.1.1. Identifica o sistema de 
representación empregado a partir 
da análise de debuxos técnicos, 
ilustracións ou fotografías de 
obxectos ou espazos, e determina 
as características diferenciais e 
os elementos principais do sistema. 
DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito de 
aplicación dos principais sistemas 
de representación, e ilustra as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes 
mediante o debuxo a man alzada 
dun mesmo corpo xeométrico 
sinxelo. 
DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema 
de representación idóneo para a 
definición dun obxecto ou espazo, 
analizando a complexidade da súa 
forma, a finalidade da 
representación, a exactitude 
requirida e os recursos informáticos 
dispoñibles. 
DT1B2.1.4. Comprende os 
fundamentos do sistema diédrico e 
describe os procedementos de 
obtención das proxeccións e a súa 
disposición normalizada. 
DT1.B2.1.5. Comprende o 
funcionamento do sistema diédrico, 
relacionando os seus elementos, 
convencionalismos e notacións 
coas proxeccións necesarias para 
representar inequivocamente a 
posición de puntos, rectas e planos, 
e resolve problemas de pertenza, 
intersección e verdadeira 
magnitude. 
DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce 
formas tridimensionais sinxelas, 
debuxando a man alzada as súas 
vistas principais no sistema de 
proxección ortogonal establecido 
pola norma de aplicación, dispondo 
as proxeccións suficientes para 
a súa definición e identificando os 
seus elementos de xeito inequívoco. 
DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo 
perspectivo formas tridimensionais 

CCL, CD 

CMCCT, 

CAA, CCEC 

CSIEE 

• Identificar o sistema de 
representación  empregado a partir 
da análise de  debuxos técnicos, 
ilustracións ou 
fotografías de obxectos ou espazos, 
e determina as características 
diferenciais  e os elementos 
principais do sistema. 
• Establecer o ámbito de aplicación 
dos principais sistemas de 
representación, e ilustra as súas 
vantaxes e os seus 
inconvenientes mediante o debuxo a 
man alzada dun mesmo corpo 
xeométrico sinxelo. 
• Seleccionar o sistema de 
representación idóneo para a 
definición dun obxecto ou espazo. 
• Comprender os fundamentos do 
sistema diédrico e describir os 
procedementos de obtención das 
proxeccións e a súa disposición 
normalizada. 
• Comprender o funcionamento do 
sistema diédrico, relacionando os 
seus  elementos, convencionalismos 
e  notacións coas proxeccións 
necesarias 
para representar inequivocamente a 
posición de puntos, rectas e planos, 
e resolver problemas de pertenza, 
intersección e verdadeira magnitude. 
• Deseñar ou reproducir formas 
tridimensionais sinxelas, debuxando 
a man alzada as súas vistas 
principais no sistema de proxección 
ortogonal establecido pola norma de 
aplicación, 
dispondo as proxeccións suficientes  
para a súa definición e identificando 
os seus elementos de xeito 
inequívoco. 
• Visualizar no espazo perspectivo 
formas  tridimensionais sinxelas 
definidas suficientemente polas súas 
vistas principais, debuxando a man 
alzada axonometrías convencionais 
(isometrías  e cabaleiras). 
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sinxelas definidas suficientemente 
polas súas vistas principais, 
debuxando a man alzada 
axonometrías convencionais 

(isometrías e cabaleiras).  

DT1.B2.1.8. Determina seccións 
planas de obxectos tridimensionais 
sinxelos, visualizando intuitivamente 
a súa posición mediante 
perspectivas a man alzada, 
debuxando as súas proxeccións 
diédricas e obtendo a súa 
verdadeira magnitude. 

• Determinar seccións planas de 
obxectos tridimensionais sinxelos, 
visualizando intuitivamente a súa 
posición mediante perspectivas a 
man alzada, debuxando as súas 
proxeccións diédricas e obtendo a 
súa verdadeira magnitude. 
 
 

B2.2. Representar formas 
tridimensionais sinxelas a 
partir de perspectivas, 
fotografías, pezas reais ou 
espazos do contorno próximo, 
utilizando o sistema diédrico 
ou, de ser o caso, o sistema de 
planos cotados, dispondo de 
acordo coa norma as 
proxeccións suficientes para a 
súa definición e identificando 
os seus elementos de xeito 
inequívoco. 

DT1.B2.2.1. Comprende o 
funcionamento do sistema de 
planos cotados como unha 
variante do sistema diédrico que 
permite rendibilizar os 
coñecementos adquiridos, 
ilustra as súas principais aplicacións 
mediante a resolución de problemas 
sinxelos de pertenza e intersección 
e obtén perfís dun terreo a partir das 
súas curvas de nivel. 
 

CCEC • Comprender o funcionamento do 
sistema de planos cotados como 
unha variante do sistema diédrico 
 

B2.3. Debuxar perspectivas de 
formas tridimensionais a partir 
de pezas reais ou definidas 
polas súas proxeccións 
ortogonais, seleccionando a 
axonometría axeitada ao 
propósito da representación, 
dispondo a posición dos eixes 
en función da importancia 
relativa das caras que se 
desexen amosar e utilizando, 
de ser o caso, os coeficientes 
de redución determinados. 

DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas 
isométricas de corpos definidos 
polas súas vistas principais, coa 
axuda de utensilios de debuxo 
sobre taboleiro, representando as 
circunferencias situadas en caras 
paralelas aos planos coordenados 
como óvalos en lugar de elipses, 

simplificando o seu trazado.  
DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas 
cabaleiras ou planimétricas 
(militares) de corpos ou espazos 
con circunferencias situadas en 
caras paralelas a un só dos 

planos coordenados, dispondo a 
súa orientación para simplificar o 
seu trazado. 

CCL, CSIEE 

CMCCT 

• Realizar perspectivas isométricas 
de corpos definidos polas súas vistas 
principais, coa axuda de utensilios de 
debuxo sobre taboleiro, 
representando 
as circunferencias situadas en caras 
paralelas aos planos coordenados 
como óvalos en lugar de elipses, 
simplificando  o seu trazado. 
• Realizar perspectivas cabaleiras ou 
planimétricas (militares) de corpos ou 
espazos con circunferencias situadas 
en caras paralelas a un só dos 
planos 
coordenados, dispondo a súa 
orientación para simplificar o seu 
trazado. 
 

B2.4. Debuxar perspectivas 
cónicas de formas 
tridimensionais a partir de 
espazos do contorno ou 
definidas polas súas 
proxeccións ortogonais, e 
valorar ométodo seleccionado, 
considerando a orientación das 
caras principais respecto 
do plano do cadro e a 
repercusión da posición do 
punto de vista sobre o 
resultado final. 
 

DT1.B2.4.1. Comprende os 
fundamentos da perspectiva cónica 
e clasifica a súa tipoloxía en función 
da orientación das caras principais 
respecto ao plano do cadro e a 
repercusión da posición do punto de 
vista sobre o resultado final, 
determinando o punto principal, a 
liña do horizonte, os puntos de fuga 

e os seus puntos de medida.  
DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de 
utensilios de debuxo perspectivas 
cónicas centrais de corpos ou 
espazos con circunferencias 
situadas en caras paralelas a un só 
dos planos coordenados, dispondo 
a súa orientación para simplificar o 

seu trazado.  
DT1.B2.4.3. Representa formas 
sólidas ou espaciais con arcos de 
circunferencia en caras horizontais 
ou verticais, debuxando 
perspectivas cónicas oblicuas coa 
axuda de utensilios de debuxo, 
simplificando a construción das 
elipses perspectivas mediante o 
trazado de polígonos circunscritos, 
trazándoas a man alzada ou coa 
axuda de patróns de curvas. 
 

CCL, CSIEE 

CMCCT 

• Comprende os fundamentos da 
perspectiva cónica e clasifica a súa 
tipoloxía en función da orientación 
das caras principais respecto ao 
plano do cadro e a repercusión da 
posición do punto de vista sobre o 
resultado final, 
determinando o punto principal, a liña 
do horizonte, os puntos de fuga e os 
seus puntos de medida. 
• Debuxar coa axuda de utensilios de 
debuxo perspectivas cónicas centrais 
de corpos ou espazos con 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a un só dos  planos 
coordenados, dispondo a súa 
orientación para simplificar o seu 
trazado. 
• Representa formas sólidas ou 
espaciais con arcos de circunferencia 
en caras 
horizontais ou verticais, debuxando 
perspectivas cónicas oblicuas coa 
axuda de utensilios de debuxo 
simplificando a construción das 
elipses  perspectivas mediante o 
trazado de polígonos circunscritos, 
trazándoas a  man alzada ou coa 
axuda de patróns de curvas. 

B3.1. Valorar a normalización 
como convencionalismo para a 
comunicación universal que 
permite simplificar os 
métodos de produción, 
asegurar a calidade dos 
produtos, posibilitar a súa 
distribución e garantir a súa 
utilización polo destinatario 
final. 

DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos 
e os ámbitos de utilización das 
normas UNE, EN e ISO, e relaciona 
as específicas do debuxo técnico 
coa súa aplicación para a elección e 
a dobra de formatos, para o 
emprego de escalas, para 
establecer o valor representativo 
das liñas, para dispor as vistas e 
para a cotación. 

CCL • Describir os obxectivos e os 
ámbitos de utilización das normas 
UNE, EN e ISO, e relaciona as 
específicas do debuxo técnico coa 
súa aplicación para a elección e a 
dobra de formatos, para o  emprego 
de escalas, para establecer o valor 
representativo das liñas, para dispor 
as vistas e para a cotación 
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B3.2. Aplicar as normas 
nacionais, europeas e 
internacionais relacionadas 
cos principios xerais de 
representación, formatos, 
escalas, cotación e métodos 
de proxecciónortográficos e 
axonométricos, considerando o 
debuxo técnico coma 
linguaxe universal, valorando a 
necesidade de coñecer a súa 
sintaxe e utilizándoo de forma 
obxectiva para a interpretación 
de planos técnicos e a 
elaboración de bosquexos, 
esquemas, esbozos e planos. 
 

DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións 
relevantes de corpos ou espazos 
representados utilizando escalas 

normalizadas.  
DT1.B3.2.2. Representa pezas e 
elementos industriais ou de 
construción, aplicando as normas 
referidas aos principais métodos de 
proxección ortográficos, 
seleccionando as vistas 
imprescindibles para a súa 
definición, dispóndoas 
axeitadamente e diferenciando o 
trazado de eixes, liñas vistas e 

ocultas.  
DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais 
sinxelas identificando as cotas 
necesarias para a súa correcta 
definición dimensional e dispóndoas 

de acordo coa norma.  
DT1.B3.2.4. Cota espazos 
arquitectónicos sinxelos 
identificando as cotas necesarias 
para a súa correcta definición 
dimensional e dispóndoas de 

acordo coa norma.  
DT1.B3.2.5. Representa obxectos 
con ocos mediante cortes e 
seccións, aplicando as normas 
básicas correspondentes. 

CSIEE, CAA 

CMCCT 

• Obter as dimensións relevantes de  
corpos ou espazos representados 
utilizando escalas normalizadas. 
• Representar pezas e elementos 
industriais ou de construción, 
aplicando as normas referidas aos 
principais métodos de proxección 
ortográficos, seleccionando as vistas 
imprescindibles para a súa definición, 
dispóndoas axeitadamente e 
diferenciando o 
trazado de eixes, liñas vistas e 
ocultas. 
• Cotar pezas industriais sinxelas 
identificando as cotas necesarias 
para a súa correcta definición 
dimensional e dispóndoas de acordo 
coa norma. 
• Representar obxectos con ocos 
mediante cortes e seccións, 
aplicando  as normas básicas 
correspondentes. 

 

 

 

 

 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas en 
redes modulares cadradas coa axuda do escuadro e o cartabón, 
utilizando recursos gráficos para destacar claramente o trazado 

principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas.  
DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda de regra e compás os 
principais lugares xeométricos de aplicación aos trazados 
fundamentais no plano, e comproba graficamente o cumprimento 
das condicións establecidas 
 

 
Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de 
triángulos, cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, e 

identifica as súas aplicacións.  
DTI.B1.1.4. Comprende as relacións métricas dos ángulos da 
circunferencia e o círculo, describe as súas propiedades e 

identifica as súas posibles aplicacións.  
DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa axuda de regra e ocompás, 
aplicando as propiedades das súas liñas e os puntos notables, e 
os principios xeométricos elementais, e xustifica o procedemento 

utilizado.  
DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e 
polígonos analizando as relaciónsmétricas esenciais e resolvendo 
o seu trazado por triangulación, radiación, itinerario ou relacións 

de semellanza.  
DT1.B1.1.7. Reproduce figuras proporcionais determinando a 
razón idónea para o espazo de debuxo dispoñible, construíndo a 
escala gráfica correspondente en función da apreciación 

establecida e utilizándoa coa precisión requirida.  
DT1.B1.1.8. Comprende as características das transformacións 
xeométricas elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e 
afinidade), identificando as súas invariantes, e aplícaas para a 
resolución de problemas xeométricos e para a representación de 
formas planas. 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DT1.B1.2.1. Identifica as relacións entre puntos de tanxencia, 
centros e raios de circunferencias, analizando figuras compostas 
por enlaces entre liñas rectas e arcos de circunferencia. 
DT1.B1.2.2. Resolve problemas básicos de tanxencias coa axuda 
de regra e compás, aplicando con rigor e exactitude as súas 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

      3.4.3. Instrumentos de avaliaciónpara cada estándar de aprendizaxe. 
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propiedades intrínsecas, e utilizando recursos gráficos para 
destacar claramente o trazado principal elaborado das liñas 
auxiliares utilizadas. 
DT1.B1.2.3. Aplica os coñecementos de tanxencias á construción 
de óvalos, ovoides e espirais, e relaciona a súa forma coas 

principais aplicacións no deseño arquitectónico e industrial.  
DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á 
escala conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre 
liñas rectas e arcos de circunferencia, indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación 
entre os seus elementos. 
 

DT1.B2.1.1. Identifica o sistema de representación empregado a 
partir da análise de debuxos técnicos, ilustracións ou fotografías 
de obxectos ou espazos, e determina as características 
diferenciais e os elementos principais do sistema. 
DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito de aplicación dos principais 
sistemas de representación, e ilustra as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes mediante o debuxo a man alzada dun mesmo 

corpo xeométrico sinxelo.  
DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema de representación idóneo para 
a definición dun obxecto ou espazo, analizando a complexidade 
da súa forma, a finalidade da representación, a exactitude 

requirida e os recursos informáticos dispoñibles.  
DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e 
describe os procedementos de obtención das proxeccións e a 

súa disposición normalizada.  
DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, 
relacionando os seus elementos, convencionalismos e notacións 
coas proxeccións necesarias para representar inequivocamente a 
posición de puntos, rectas e planos, e resolve problemas de 

pertenza, intersección e verdadeira magnitude.  
DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce formas tridimensionais 
sinxelas, debuxando a man alzada as súas vistas principais no 
sistema de proxección ortogonal establecido pola norma de 
aplicación, dispondo as proxeccións suficientes para a súa 
definición e identificando os seus elementos de xeito inequívoco. 
DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo perspectivo formas 
tridimensionais sinxelas definidas suficientemente polas súas 
vistas principais, debuxando aman alzada axonometrías 

convencionais (isometrías e cabaleiras).  
DT1.B2.1.8. Determina seccións planas de obxectos 
tridimensionais sinxelos, visualizando intuitivamente a súa 
posición mediante perspectivas a man alzada, debuxando as 
súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DT1.B2.2.1. Comprende o funcionamento do sistema de planos 
cotados como unha variante do sistema diédrico que permite 
rendibilizar os coñecementos adquiridos, ilustra as súas principais 
aplicacións mediante a resolución de problemas sinxelos de 
pertenza e intersección e obtén perfísdun terreo a partir das súas 
curvas de nivel. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos 
polas súas vistas principais, coa axuda de utensilios de debuxo 
sobre taboleiro, representando as circunferencias situadas en 
caras paralelas aos planos coordenados como óvalos en lugar de 

elipses, simplificando o seu trazado.  
DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas cabaleiras ou planimétricas 
(militares) de corpos ou espazos con circunferencias situadas en 
caras paralelas a un só dos planos coordenados, dispondo a súa 
orientación para simplificar o seu trazado. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DT1.B2.4.1. Comprende os fundamentos da perspectiva cónica e 
clasifica a súa tipoloxía en función da orientación das caras 
principais respecto ao plano do cadro e a repercusión da posición 
do punto de vista sobre o resultado final, determinando o punto 
principal, a liña do horizonte, os puntos de fuga e os seus puntos 

de medida.  
DT1.B2.4.2. Debuxa coa axuda de utensilios de debuxo 
perspectivas cónicas centrais de corpos ou espazos con 
circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos planos 
coordenados, dispondo a súa orientación para simplificar o seu 

trazado.  
DT1.B2.4.3. Representa formas sólidas ou espaciais con arcos 
de circunferencia en caras horizontais ou verticais, debuxando 
perspectivas cónicas oblicuas coa axuda de utensilios de debuxo, 
simplificando a construción das elipses perspectivas mediante o 
trazado de polígonos circunscritos, trazándoas a man alzada ou 
coa axuda de patróns de curvas. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

 Proba obxectiva teórico-práctica. 
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DT1.B3.1.1. Describe os obxectivos e os ámbitos de utilización 
das normas UNE, EN e ISO, e relaciona as específicas do 
debuxo técnico coa súa aplicación para a elección e a dobra de 
formatos, para o emprego de escalas, para establecer o valor 
representativo das liñas, para dispor as vistas e para a cotación. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DT1.B3.2.1. Obtén as dimensións relevantes de corpos ou 

espazos representados utilizando escalas normalizadas.  
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DT1.B3.2.2. Representa pezas e elementos industriais ou de 
construción, aplicando as normas referidas aos principais 
métodos de proxección ortográficos, seleccionando as vistas 
imprescindibles para a súa definición, dispóndoas axeitadamente 

e diferenciando o trazado de eixes, liñas vistas e ocultas.  
DT1.B3.2.3. Cota pezas industriais sinxelas identificando as cotas 
necesarias para a súa correcta definición dimensional e 

dispóndoas de acordo coa norma.  
DT1.B3.2.4. Cota espazos arquitectónicos sinxelos identificando 
as cotas necesarias para a súa correcta definición dimensional e 

dispóndoas de acordo coa norma.  
DT1.B3.2.5. Representa obxectos con ocos mediante cortes e 
seccións, aplicando as normas básicas correspondentes. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

BLOQUES        CONTIDOS     ACTIVIDADES DE 

     APRENDIZAXE 

TEMPORIZACIÓN 

     SESIÓNS 

 
Bloque 1. 
Xeometría e 
debuxo técnico 
 

 
B1.1. Resolución de problemas 

xeométricos.  
B1.2. Proporcionalidade. Rectángulo 

áureo. Aplicacións.  
B1.3. Construción de figuras planas 

equivalentes.  
B1.4. Relación entre os ángulos e a 

circunferencia. Arco capaz.   

B1.5. Aplicacións.  
B1.6. Potencia dun punto respecto a 
unha circunferencia. Determinación e 
propiedades do eixe radical e do 
centro 
radical. Aplicación á resolución de 

tanxencias.  
B1.7. Inversión. Determinación de 
figuras inversas. Aplicación á 

resolución de tanxencias.  
B1.8. Transformacións xeométricas. 

Aplicacións  
B1.9. Trazado de curvas cónicas e 

técnicas.  
B1.10. Curvas cónicas. Orixe, 
determinación e trazado da elipse, a 
parábola e a hipérbole. 
B1.11. Curvas técnicas. Orixe, 
determinación e trazado das curvas 
cíclicas e envolventes. 

B1.12. Resolución de problemas de 
pertenza, tanxencia e incidencia. 

Aplicacións.  

 
• Análizar plantas, alzados e 
perspectivas de obxectos industriais 
ou arquitectónicos, sinalando os seus 
elementos básicos e determinando as 
principais relacións de  
proporcionalidade. 
• Estudo dos conceptos de potencia ou 
inversión. 
• Resolver problemas de tanxencias 
aplicando as propiedades do arco 
capaz, dos eixes e centros radicais, e 
indicando graficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de enlace 
e a relación entre os seus elementos. 
• Estudo da a orixe das curvas cónicas 
e as relacións métricas entre 
elementos, as súas propiedades e 
aplicacións. 
• Resolver problemas de pertenza, 
intersección e tanxencias entre liñas 
rectas e curvas cónicas, aplicando as 
súas propiedades, e xustificar o 
procedemento utilizado. 
• Traza rcurvas cónicas logo de 
determinar os elementos que as 
definen, tales como eixes, focos, 
directrices, tanxentes ou asíntotas, 
resolvendo o seu trazado por puntos 
ou por homoloxía respecto á 
circunferencia. 
• Estudo das características das 
transformacións homolóxicas e as 

 

30 SESIÓNS 

      3.5. DEBUXO TÉCNICO II. 
 

      3.5.1. Contidos, actividades de aprendizaxe e temporalización. 
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B1.13. Homoloxía. Determinación 
dos seus elementos. Trazado de 
figuras homólogas. Aplicacións. 
B1.14. Afinidade. Determinación dos 
seus elementos. Trazado de figuras 
afíns. Construción da elipse afín a 

unha circunferencia.   
B1.15. Trazado de figuras planas 
complexas utilizando escalas e 
construcións auxiliares axeitadas. 
 

súas aplicacións. 
• Resolución de problemas xeométricos 
e representación de formas planas 
aplicando homoloxía e afinidade. 
• Debuxo á escala de figuras planas 
complexas, indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada. 
 

Bloque 2. 
Sistemas de 
representación 
 

B2.1. Punto, recta e plano no sistema 

diédrico.  
B2.2. Resolución de problemas de 
pertenza, incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade.  
B2.3. Determinación da verdadeira 
magnitude de segmentos e formas 

planas.  
B2.4. Construción de figuras planas 

no sistema diédrico.  
B2.5. Abatemento de planos. 
Determinación dos seus elementos. 

Aplicacións.  
B2.6. Xiro dun corpo xeométrico. 

Aplicacións.  
B2.7. Cambios de plano. 
Determinación das novas 

proxeccións. Aplicacións.  

B2.8. Afinidade entre proxeccións.   
B2.9. Problema inverso ao 

abatemento.  
B2.10. Corpos xeométricos no 

sistema diédrico.  
B2.11. Representación de poliedros 
regulares. 
B2.12. Determinación das súas 

seccións principais.  
B2.13. Representación de prismas e 
pirámides. 
B2.14. Representación de cilindros, 

conos e esferas. Seccións planas.  
B2.15. Determinación de seccións 
planas e elaboración de 
desenvolvementos. 

B2.16. Interseccións.  
B2.17. Xiros, abatementos ou 
cambios de plano para determinar a 
verdadeiramagnitude de elementos 
de pezas tridimensionais. 
 

• Exercicios de paralelismo e a 
perpendicularidade entre rectas e 
 planos, utilizando o sistema diédrico 
• Resolver problemas de pertenza, 
posición, mínimas distancias e 
verdadeira magnitude. 
•  Representa figuras planas contidas    
en  planos paralelos, perpendiculares 
ou  oblicuos aos planos de proxección, 
trazando as súas proxeccións  
diédricas. 
• Determina ra verdadeira magnitude 
de segmentos, ángulos e figuras 
planas utilizando xiros, abatementos 
ou cambios de plano en sistema 
diédrico. 
• Representar o hexaedro ou cubo en 
calquera posición respecto aos lanos 
coordenados, o resto dos poliedros 
regulares, prismas e pirámides en 
posicións favorables, coa axuda das 
súas proxeccións diédricas, 
determinando partes vistas e ocultas. 
• Representación de cilindros e conos 
de revolución aplicando xiros ou 
cambios de plano para dispor as súas 
proxeccións diédricas en posición 
favorable para resolver problemas de 
medida. 
• Determinar a sección plana de corpos 
ou espazos tridimensionais formados 
por superficies poliédricas, cilíndricas, 
cónicas e/ou esféricas, debuxando as 
súas proxeccións diédricas e obtendo 
a súa verdadeira magnitude. 
• Achar a intersección entre liñas rectas 
e corpos xeométricos coa axuda da 
súas proxeccións diédricas ou a súa 
perspectiva, indicando o trazado 
auxiliar utilizado para a determinación 
dos puntos de entrada e saída. 
• Desenvolver superficies poliédricas, 
cilíndricas e cónicas, coa axuda das 
súas proxeccións diédricas, utilizando 
xiros, abatementos ou cambios de 
plano para obter a verdadeira 
magnitude das arestas e caras que            
as conforman. 
 

40 sesións 

Bloque 2. 

Sistemas de 
representación 
 

B2.18. Sistemas axonométricos 

ortogonais.  
B2.19. Posición do triedro 

fundamental.   
B2.20. Relación entre o triángulo de 

trazas e os eixes do sistema.  
B2.21. Determinación de coeficientes 

de redución.  
B2.22. Tipoloxía das axonometrías 
ortogonais. Vantaxes e 

inconvenientes.   
B2.23. Representación de figuras 

planas.   
B2.24. Representación simplificada 

da circunferencia.  
B2.25. Representación de corpos 
xeométricos e espazos 
arquitectónicos. Seccións planas. 
 

• Estudo dos fundamentos da 

axonometría ortogonal, clasificando a 
súa tipoloxía. 
• Debuxo de axonometrías de corpos 
ou espazos definidos polas súas vistas 
principais, dispondo a súa posición en 
función da importancia relativa das 
caras que se desexen amosar e/ou da 
conveniencia dos trazados necesarios. 
• Debuxo da sección plana de corpos 
ou espazos tridimensionais formados 
por superficies poliédricas, debuxando 
isometrías ou perspectivas cabaleiras. 
• Debuxo de bosquexos a man alzada 
e esbozos cotados. 
 

25 sesións 

 B3.1. Elaboración de bosquexos, 

esbozos e planos.  
B3.2. Proceso de deseño ou 
fabricación: perspectiva histórica e 

situación actual.  

• Elaboración de esbozos de conxuntos 
e/ou pezas industriais ou obxectos 
arquitectónicos, dispondo as vistas, os 
cortes e/ou as seccións necesarias, 
tomando medidas directamente da 
realidade ou de perspectivas a escala, 

10 sesións 



48 
 

B3.3. Proxecto: tipos e elementos.  

B3.4. Planificación de proxectos.   
B3.5. Identificación das fases dun 

proxecto. Programación de tarefas.  
B3.6. Elaboración das primeiras 

ideas.   
B3.7. Tipos de planos: de situación, 
deconxunto, de montaxe, de 
instalación,de detalle, de fabricación 

ou deconstrución.  

B3.8. Presentación de proxectos.  
B3.9. Elaboración da documentación 
gráfica dun proxecto gráfico, 

industrial ou arquitectónico sinxelo.  
B3.10. Debuxo de bosquexos a man 

alzada e esquemas.  
B3.11. Elaboración de debuxos 

cotados.  
B3.12. Elaboración de esbozos de 

pezas e conxuntos.  

elaborando bosquexos a man alzada 
para a elaboración de debuxos 
cotados. 
 

 B3.13. Posibilidades das tecnoloxías 
da información e da comunicación 
aplicadas ao deseño, á edición, ao 
arquivamento e á presentación de 

proxectos.  
B3.14. Debuxo vectorial 2D. Debuxo 
e edición de entidades. Creación de 

bloques. Visibilidade de capas.  
B3.15. Debuxo vectorial 3D. 
Inserción e edición de sólidos. 
Galerías e bibliotecas de modelos. 

Incorporación de texturas.   
B3.16. Selección do encadramento, a 

iluminación e o punto de vista.  
B3.17. Resolución de exercicios de 
debuxo técnico utilizando recursos 
informáticos. 
 

• Explorar as posibilidades das 
aplicacións informáticas relacionadas 
co debuxo técnico, e valora a 
exactitude, a rapidez e a limpeza que 
proporciona a súa utilización. 
• Iniciación no manexo de programas 
de debuxo vectorial 2D e 3D. 
• Presentación de traballos de debuxo 
técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos. 
 

10 sesións 

 

 

 

 

 

 

  CRITERIOS DE 

   AVALIACIÓN 

  ESTÁNDARES DE  

    APRENDIZAXE 

COMPETEN- 

      CIAS 

         MÍNIMOS  

        ESIXIBLES 

 
B1.1. Resolver problemas de 
tanxencias mediante a 
aplicación das propiedades do 
arco capaz, dos eixes e entros 
radicais e/ou da 
transformación de 
circunferencias e rectas por 
inversión, indicando 
graficamente a construción 
auxiliar utilizada, os puntos de 
enlace e a relación entre os 
seus elementos. 
 

 
DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura 
xeométrica de obxectos industriais 
ou arquitectónicos a partir da 
análise de plantas, alzados, 
perspectivas ou fotografías, 
sinalando os seus elementos 
básicos e determinando as 
principais relacións de 

proporcionalidade.  
DT2.B1.1.2. Determina lugares 
xeométricos de aplicación ao 
debuxo aplicando os conceptos de 

potencia ou inversión.  
DT2.B1.1.3. Transforma por 
inversión figuras planas compostas 
por puntos, rectas e circunferencias 
describindo as súas posibles 
aplicacións á resolución de 

problemas xeométricos.  
DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias 
para a resolución de problemas 
xeométricos complexos, analizando 
as posibles solucións e 
transformándoos por analoxía 

noutros problemas máis sinxelos.  

 

CCL, CMCCT 

CAA,CSIEE 

CMCCT 

 
• Identifica a estrutura xeométrica de 
obxectos industriais ou 
arquitectónicos a partir da análise de 
plantas, alzados, perspectivas ou 
fotografías, sinalando os seus 
elementos básicos e determinando 
as principais relacións de  
proporcionalidade. 
• Determina lugares xeométricos de  
aplicación ao debuxo aplicando os  
conceptos de potencia ou inversión. 
• Transforma por inversión figuras 
planas compostas por puntos, rectas 
e  circunferencias describindo as 
súas  posibles aplicacións á 
resolución de problemas 
xeométricos. 
• Resolve problemas de tanxencias 
aplicando as propiedades dos eixes 
e centros radicais, e indicando 
graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a 
relación entre os seus elementos. 

      3.5.2. Criterios de avaliación, competencias e contidos mínimos. 
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DT2.B1.1.5. Resolve problemas de 
tanxencias aplicando as 
propiedades dos eixes e centros 
radicais, e indicando graficamente a 
construción auxiliar utilizada, os 
puntos de enlace e a relación 
entre os seus elementos. 
 

B1.2. Debuxar curvas cíclicas 
e cónicas e identificar os seus 
principais elementos, 
utilizando as súas propiedades 
fundamentais para resolver 
problemas de pertenza, 
tanxencia ou incidencia. 
 

DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe 
das curvas cónicas e as relacións 
métricas entre elementos, describe 
as súas propiedades e identifica as 

súas aplicacións.  
DT2.B1.2.2. Resolve problemas de 
pertenza, intersección e tanxencias 
entre liñas rectas e curvas cónicas, 
aplicando as súas propiedades, e 

xustifica o procedemento utilizado.  
DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas 
logo de determinar os elementos 
que as definen, tales como eixes, 
focos, directrices, tanxentes ou 
asíntotas, resolvendo o seu trazado 
por puntos ou por homoloxía 
respecto á circunferencia. 

CCL, CAA 

CSIEE 

• Resolve problemas de pertenza, 
intersección e tanxencias entre liñas 
rectas e curvas cónicas, aplicando as 
súas propiedades, e xustifica o 
procedemento utilizado. 
• Traza curvas cónicas logo de 
determinar  os elementos que as 
definen, tales como eixes, focos, 
directrices, tanxentes ou asíntotas, 
resolvendo o seu trazado por puntos 
ou por homoloxía respecto á 
circunferencia. 
   

B1.3. Relacionar as 
transformacións 
homolóxicas coas súas 
aplicacións á 
xeometría plana e aos 
sistemas de representación, 
valorando a rapidez e a 
exactitude nos trazados que 
proporciona 
a súa utilización. 
 

DT2.B1.3.1. Comprende as 
características das transformacións 
homolóxicas, identifica os seus 
invariantes xeométricos e describe 

as súas aplicacións.  
DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a 
afinidade á resolución de problemas 
xeométricos e á representación de 

formas planas.  
 

CCL, CSIEE 

CMC,CT 

• Aplica a homoloxía e a afinidade á 
resolución de problemas xeométricos 
e á representación de formas planas. 
• Deseña a partir dun bosquexo 
previo ou reproduce á escala 
conveniente figuras planas 
complexas, e indica graficamente 
a construción auxiliar utilizada. 

B2.1. Valorar a importancia da 
elaboración de debuxos a man 
alzada para desenvolver a 
visión espacial,analizando a 
posición relativa entre rectas, 
planos e superficies, 
identificando as súas relacións 
métricas para determinar o 
sistema de representación 
axeitado e a estratexia idónea 
que solucione os problemas de 
representación de corpos ou 
espazos tridimensionais. 
 

DT2.B2.1.1. Comprende os 
fundamentos ou principios 
xeométricos que condicionan o 
paralelismo e a perpendicularidade 
entre rectas e planos, utilizando o 
sistema diédrico ou, de ser o 
caso, o sistema de planos cotados 
como ferramenta base para resolver 
problemas de pertenza, posición, 
mínimas distancias e verdadeira 

magnitude.  
DT2.B2.1.2. Representa figuras 
planas contidas en planos paralelos, 
perpendiculares ou oblicuos aos 
planos de proxección, trazando as 

súas proxeccións diédricas.  
DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira 
magnitude de segmentos, ángulos e 
figuras planas utilizando xiros, 
abatementos ou cambios de plano 
en sistema diédrico e, de ser o 
caso, no sistema de planos cotados. 
DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro 
ou cubo en calquera posición 
respecto aos planos coordenados, o 
resto dos poliedros regulares, 
prismas e pirámides en posicións 
favorables, coa axuda das súas 
proxeccións diédricas, 
determinando partes vistas e 
ocultas. 
 

CAA, CSIEE 

 

• Comprende os fundamentos ou  
principios xeométricos que 
condicionan  o paralelismo e a 
perpendicularidade entre rectas e 
planos, utilizando o sistema diédrico 
ou, de ser o caso, o sistema de 
planos cotados como ferramenta 
base para resolver problemas de 
pertenza, posición, mínimas 
distancias e verdadeira magnitude 
• Representa figuras planas contidas 
en planos paralelos, perpendiculares 
ou oblicuos aos planos de 
proxección, trazando as súas 
proxeccións diédricas. Determina a 
verdadeira magnitude de segmentos, 
ángulos e figuras planas utilizando 
xiros, abatementos ou cambios de 
plano en sistema diédrico e, de ser o 
caso, no sistema de planos cotados. 
• Representa o hexaedro ou cubo en 
calquera posición respecto aos 
planos coordenados, o resto dos 
poliedros regulares, prismas e 
pirámides en posicións favorables, 
coa axuda das súas proxeccións 
diédricas, determinando partes vistas 
e ocultas. 

B2.2. Representar poliedros 
regulares, pirámides, prismas, 
cilindros e conos mediante as 
súa proxeccións ortográficas, 
analizando as posicións 
singulares respecto aos planos 
de proxección, determinando 
as relacións métricas entre 
os seus elementos, as 
seccións planas principais e a 
verdadeira magnitude ou 
desenvolvemento das 
superficies que os conforman. 
 

DT2.B2.2.1. Representa cilindros e 
conos de revolución aplicando xiros 
ou cambios de plano para dispor as 
súas proxeccións diédricas en 
posición favorable para resolver 

problemas de medida.  
DT2.B2.2.2. Determina a sección 
plana de corpos ou espazos 
tridimensionais formados por 
superficies poliédricas, cilíndricas, 
cónicas e/ou esféricas, debuxando 
as súas proxeccións diédricas 
e obtendo a súa verdadeira 

magnitude.  
DT2.B2.2.3. Acha a intersección 
entre liñas rectas e corpos 

CMCCT,CAA • Representa cilindros e conos de  
revolución aplicando xiros ou 
cambios de plano para dispor as 
súas proxeccións diédricas en 
posición favorable para resolver 
problemas de medida. 
• Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, 
cilíndricas, cónicas e/ou esféricas, 
debuxando as súas proxeccións 
diédricas e obtendo a súa verdadeira 
magnitude. 
• Acha a intersección entre liñas 
rectas e corpos xeométricos coa 
axuda da súas proxeccións diédricas 
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xeométricos coa axuda da súas 
proxeccións diédricas ou a 
súa perspectiva, indicando o 
trazado auxiliar utilizado para a 
determinación dos puntos de 

entrada e saída.  
DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies 
poliédricas, cilíndricas e cónicas, 
coa axuda das súas proxeccións 
diédricas, utilizando xiros, 
abatementos ou cambios de plano 
para obter a verdadeiramagnitude 
das arestas e caras que as 
conforman. 

ou a súa perspectiva, indicando o 
trazado auxiliar  utilizado para a 
determinación dos puntos de entrada 
e saída. 
• Desenvolve superficies poliédricas, 
cilíndricas e cónicas, coa axuda das 
súas proxeccións diédricas, 
utilizando xiros, abatementos ou 
cambios de plano para obter a 
verdadeira magnitude das arestas e 
caras que as conforman. 

B2.3. Debuxar axonometrías 
de poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros e 
conos, dispondo a súa 
posición en función da 
importancia relativa das caras 
que se desexen amosar e/ou 
da conveniencia dos trazados 
necesarios, utilizando a axuda 
do abatemento de figuras 
planas situadas nos planos 
coordenados, calculando os 
coeficientes de redución e 
determinando as seccións 
planas principais. 
 

DT2.B2.3.1. Comprende os 
fundamentos da axonometría 
ortogonal, clasificando a súa 
tipoloxía en función da orientación 
do triedro fundamental, 
determinando o triángulo de trazas 
e calculando os coeficientes de 

redución.  
DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías 
de corpos ou espazos definidos 
polas súas vistas principais, 
dispondo a súa posición en función 
da importancia relativa das caras 
que se desexen amosar e/ou da 
conveniencia dos trazados 

necesarios.  
DT2.B2.3.3. Determina a sección 
planade corpos ou espazos 
tridimensionais formados por 
superficies poliédricas, debuxando 
isometrías ou perspectivas 
cabaleiras. 

CMCCT, 

CCEC 

• Comprende os fundamentos da 
axonometría ortogonal, clasificando a 
súa tipoloxía en función da 
orientación do triedro fundamental, 
determinando o triángulo de trazas e 
calculando os coeficientes de 
redución. 
• Debuxa axonometrías de corpos ou 
espazos definidos polas súas vistas 
principais, dispondo a súa posición 
en función da importancia relativa 
das caras que se desexen amosar 
e/ou da conveniencia dos trazados 
necesarios 
• Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais 
formados por superficies poliédricas, 
debuxando isometrías ou 
perspectivas cabaleiras. 
 

B3.1. Elaborar bosquexos, 
esbozos e planos necesarios 
para a definición dun 
proxecto sinxelo relacionado 
co deseño industrial ou 
arquitectónico, valorar a 
exactitude, a rapidez e a 
limpeza que proporciona a 
utilización de aplicacións 
informáticas, planificar de 
maneira conxunta o seu 
desenvolvemento, revisar o 
avance dos traballos e asumir 
as tarefas encomendadas con 
responsabilidade. 

DT2.B3.1.1. Elabora e participa 
activamente en proxectos 
cooperativos de construción 
xeométrica, aplicando estratexias 
propias adecuadas á linguaxe 

do debuxo técnico.  
DT2.B3.1.2. Identifica formas e 
medidas de obxectos industriais ou 
arquitectónicos, a partir dos planos 

técnicos que os definen.  
DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a 
man alzada e esbozos cotados para 
posibilitar a comunicación técnica 

con outraspersoas.  
DT2.B3.1.4. 
 

CSC, CCEC 

CMCCT 

• Identifica formas e medidas de  
obxectos industriais ou 
arquitectónicos, a partir dos planos 
técnicos que os definen. 
• Elabora esbozos de conxuntos e/ou 
pezas industriais ou obxectos 
arquitectónicos, dispondo as vistas, 
os cortes e/ou as seccións 
necesarias, tomando medidas 
directamente da realidade ou de 
perspectivas a escala, elaborando 
bosquexos a man alzada para a 
elaboración de debuxos cotados e 
planos de montaxe, instalación, 
detalle ou fabricación, de acordo coa 
normativa de aplicación. 

B3.2. Presentar de xeito 
individual e colectivo os 
bosquexos, os esbozos e os 
planos necesarios para a 
definición dun proxecto sinxelo 
relacionado co deseño 
industrial ou arquitectónico, 
valorar a exactitude, a rapidez 
e a limpeza que proporciona a 
utilización de aplicacións 
informáticas, planificar de 
maneira conxunta o seu 
desenvolvemento, revisar 
o avance dos traballos e 
asumir as tarefas 
encomendadas con 
responsabilidade. 
 

DT2.B3.2.1. Comprende as 
posibilidades das aplicacións 
informáticas relacionadas 
co debuxo técnico, e valora a 
exactitude, a rapidez e a limpeza 

que proporciona a súa utilización.  
DT2.B3.2.2. Representa obxectos 
industriais ou arquitectónicos coa 
axuda de programas de debuxo 
vectorial 2D, creando entidades, 
importando bloques de bibliotecas, 
editando obxectos e dispondo a 
información relacionada en capas 

diferenciadas pola súa utilidade.  
DT2.B3.2.3. Representa obxectos 
industriais ou arquitectónicos 
utilizando programas de creación de 
modelos en 3D, inserindo sólidos 
elementais, manipulándoos ata 
obter a forma buscada, importando 
modelos ou obxectos de galerías ou 
bibliotecas, incorporando texturas, 
seleccionando o encadramento, a 
iluminación e o punto de vista 

adecuado ao propósito buscado.  
DT2.B3.2.4. Presenta os traballos 
de debuxo técnico utilizando 
recursos gráficos e informáticos, de 
xeito que estes sexan claros e 
limpos, e que respondan ao 
obxectivo para os que se 
realizaron.. 

CD • Representa obxectos industriais ou 
arquitectónicos coa axuda de 
programas de debuxo vectorial 2D, 
creando entidades, importando 
bloques de bibliotecas, editando 
obxectos e dispondo a información 
relacionada en capas diferenciadas 
pola súa utilidade 
• Representa obxectos industriais ou 
arquitectónicos utilizando programas 
de creación de modelos en 3D, 
inserindo sólidos elementais, 
manipulándoos ata obter a forma 
buscada. 
• Presenta os traballos de debuxo 
técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de xeito que estes 
sexan claros e limpos, e que 
respondan ao obxectivo para os que 
se realizaron.. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
DT2.B1.1.1. Identifica a estrutura xeométrica de obxectos 
industriais ou arquitectónicos a partir da análise de plantas, 
alzados, perspectivas ou fotografías, sinalando os seus 
elementos básicos e determinando as principais relacións de 

proporcionalidade.  
DT2.B1.1.2. Determina lugares xeométricos de aplicación ao 

debuxo aplicando os conceptos de potencia ou inversión.  
DT2.B1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compostas 
por puntos, rectas e circunferencias describindo as súas posibles 

aplicacións á resolución de problemas xeométricos.  
DT2.B1.1.4. Selecciona estratexias para a resolución de 
problemas xeométricos complexos, analizando as posibles 
solucións e transformándoos por analoxía noutros problemas 

máis sinxelos.  
DT2.B1.1.5. Resolve problemas de tanxencias aplicando as 
propiedades dos eixes e centros radicais, e indicando 
graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace 
e a relación entre os seus elementos 

 
Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 

DT2.B.1.2.1. Comprende a orixe das curvas cónicas e as relación 
métricas entre elementos, describe as súas propiedades e 

identifica as súas aplicacións.  
DT2.B1.2.2. Resolve problemas de pertenza, intersección e 
tanxencias entre liñas rectas e curvas cónicas, aplicando as súas 

propiedades, e xustifica o procedemento utilizado.  
DT2.B1.2.3. Traza curvas cónicas logo de determinar os 
elementos que as definen, tales como eixes, focos, directrices, 
tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu trazado por puntos ou 
por homoloxía respecto á circunferencia 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 

DT2.B1.3.1. Comprende as características das transformacións 
homolóxicas, identifica os seus invariantes xeométricos e 

describe as súas aplicacións.  
DT2.B1.3.2. Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de 

problemas xeométricos e á representación de formas planas.  
DT2.B1.3.3. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á 
escala conveniente figuras planas complexas, e indica 
graficamente a construción auxiliar utilizada. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 

DT2.B2.1.1. Comprende os fundamentos ou principios 
xeométricos que condicionan o paralelismo e a 
perpendicularidade entre rectas e planos, utilizando o sistema 
diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos cotados como 
ferramenta base para resolver problemas de pertenza, posición, 

mínimas distancias e verdadeira magnitude.  
DT2.B2.1.2. Representa figuras planas contidas en planos 
paralelos, perpendiculares ou oblicuos aos planos de proxección, 

trazando as súas proxeccións diédricas.  
DT2.B2.1.3. Determina a verdadeira magnitude de segmentos, 
ángulos e figuras planas utilizando xiros, abatementos ou 
cambios de plano en sistema diédrico e, de ser o caso, no 

sistema de planos cotados.  
DT2.B2.1.4. Representa o hexaedro ou cubo en calquera 
posición respecto aos planos coordenados, o resto dos poliedros 
regulares, prismas e pirámides en posicións favorables, coa 
axuda das súas proxeccións diédricas, determinando partes 
vistas e ocultas. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 

DT2.B2.2.1. Representa cilindros e conos de revolución 
aplicando xiros ou cambios de plano para dispor as súas 
proxeccións diédricas en posición favorable para resolver 

problemas de medida.  
DT2.B2.2.2. Determina a sección plana de corpos ou espazos 
tridimensionais formados por superficies poliédricas, cilíndricas, 
cónicas e/ou esféricas, debuxando as súas proxeccións diédricas 

e obtendo a súa verdadeira magnitude.  
DT2.B2.2.3. Acha a intersección entre liñas rectas e corpos 
xeométricos coa axuda da súas proxeccións diédricas ou a súa 
perspectiva, indicando o trazado auxiliar utilizado para a 

determinación dos puntos de entrada e saída.  
DT2.B2.2.4. Desenvolve superficies poliédricas, cilíndricas e 
cónicas, coa axuda das súas proxeccións diédricas, utilizando 
xiros, abatementos ou cambios de plano para obter a verdadeira 
magnitude das arestas e caras que as conforman. 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 

DT2.B2.3.1. Comprende os fundamentos da axonometría Proba obxectiva teórico-práctica. 

     3.5.3.  Instrumentos de avaliaciónpara cada estándar de aprendizaxe. 
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ortogonal, clasificando a súa tipoloxía en función da orientación 
do triedro fundamental, determinando o triángulo de trazas e 

calculando os coeficientes de redución.  
DT2.B2.3.2. Debuxa axonometrías de corpos ou espazos 
definidos polas súas vistas principais, dispondo a súa posición en 
función da importancia relativa das caras que se desexen amosar 

e/ou da conveniencia dos trazados necesarios.  
DT2.B2.3.3. Determina a sección plana de corpos ou espazos 
tridimensionais formados por superficies poliédricas, debuxando 
isometrías ou perspectivas cabaleiras 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 

DT2.B3.1.1. Elabora e participa activamente en proxectos 
cooperativos de construción xeométrica, aplicando estratexias 

propias adecuadas á linguaxe do debuxo técnico.  
DT2.B3.1.2. Identifica formas e medidas de obxectos industriais 

ou arquitectónicos, a partir dos planos técnicos que os definen.  
DT2.B3.1.3. Debuxa bosquexos a man alzada e esbozos cotados 

para posibilitar a comunicación técnica con outras persoas.  
DT2.B3.1.4. Elabora esbozos de conxuntos e/ou pezas 
industriais ou obxectos arquitectónicos, dispondo as vistas, os 
cortes e/ou as sección necesarias, tomando medidas 
directamente da realidade ou de perspectivas a escala, 
elaborando bosquexos a man alzada para a elaboración de 
debuxos cotados e planos de montaxe, instalación,detalle ou 
fabricación, de acordo coa normativa de aplicación. 
 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 

DT2.B3.2.1. Comprende as posibilidades das aplicacións 
informáticas relacionadas co debuxo técnico, e valora a 
exactitude, a rapidez e a limpeza que proporciona a súa 

utilización.  
DT2.B3.2.2. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos 
coa axuda de programas de debuxo vectorial 2D, creando 
entidades, importando bloques de bibliotecas, editando obxectos 
e dispondo a información relacionada en capas diferenciadas 
pola súa utilidade. 
DT2.B3.2.3. Representa obxectos industriais ou arquitectónicos 
utilizando programas de creación de modelos en 3D, inserindo 
sólidos elementais, manipulándoos ata obter a forma buscada, 
importando modelos ou obxectos de galerías ou bibliotecas, 
incorporando texturas,seleccionando o encadramento, a 

iluminación e o punto de vista adecuado ao propósito buscado.  
DT2.B3.2.4. Presenta os traballos de debuxo técnico utilizando 
recursos gráficos e informáticos, de xeito que estes sexan claros 
elimpos, e que respondan ao obxectivo para os que se 
realizaron.. 

Proba obxectiva teórico-práctica. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 

 
 

 

 

 

 

1. Coñecer e distinguir os elementos básicos da configuración da forma, 

empregándoos corectamente, segundo criterios analíticos, na representación 

de obxectos da contorna ou expresivos, sobre obxectos reais ou simbólicos. 

2. Entender a forma dos obxectos que se representan como consecuencia da súa 

estrutura interna e saber representala gráficamente. 

3. Comprender os distiñntos datos visuais que conteñan as formas como partes 

relacionadas dun conxunto, atendendo especialmente ás proporcións que se 

no conxunto e ignorando detalles superfluos. 

4. Empregar de modo eficaz  os mecanismos de percepción relacionados coas 

imaxes plásticas, desenvolvendo a memoria visual e a retentiva para poder 

comunicarse con imaxes procedentes tanto do exterior como do interior dun 

dan entre elas e representándoas prioritariamente segundo a súa importancia  

5. mesmo. 

       3.6. Obxectivos xerais de Debuxo Artístico. 
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6. Valorar a importancia da observación  e  o estudo das formas orgánicas da 

natureza como fonte de reflexión para representacións de carácter subxectivo. 

7. Coñecer as leis básicas da asociación perceptiva e interpretar unha mesma 

forma ou conxunto de formas con diferentes intencións comunicativas ou 

expresivas. 

8. Planificar o proceso de realización da obra, utilizar os materiais, técnicas e 

procedementos adecuados á finalidade pretendida; analizar e valorar 

criticamente, de forma individual ou cooperativa e utilizando a terminoloxia 

básica da materia, tanto o proceso como os resultados, procedendo dunha 

maneira racional e ordenada no traballo. 

9. Coñecer os fundamentos teóricos e prácticos sobre a cor e a súa utilización, 

para a súa aplicación plástica de forma razoada e expresiva. 

10. Valorar a realización de modificacións combinatorias e a achega de intencións 

expresivas de carácter subxectivo aos debuxos, como medio para desenvolver 

a sensibilidade estética, a creatividade e o pensamento diverxente. 

11. Apreciar os valores culturais e estéticos, como parte da diversidade 

cultural,contribuindo ao seu respecto, conservación e mellora, con especial 

atención ao patrimonio cultural dce Galicia. 

12. Participar de forma igualitaria en actividades cooperativas con flexibilidade, 

responsabilidade e respecto ante as opinións propias e allleas para potenciar a  

comunicación e a valoración crítica dos diferentes puntos de vista. 

 

 

13.  

 

 

 Competencia en comunicación lingüistica. A expresión plástica é un  

sistema de intercambio de información a través dos elementos da 

comunicación visual. A metodoloxía de traballo implica a busca e 

procesamento de información e o uso dun vocabulario específico. O alumnado 

desenvolve deste xeito habilidades para comprender a realidade e expresar 

ideas e emocións en diferentes contextos de comunicación. 

 

 A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. Desenvólvese no debuxo artístico no uso de elementos e 

razoamentos matemáticos para a representación da realidade. Estúdanse 

propiedades coma proporcións e as relacións dos obxectos entre eles e no 

espazo, a perspectiva e a súa representación no plano. 

 

      3.7. Contribución da materia de Debuxo Artístico a adquisición das 
competencias clave. 
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 Competencia dixital. É obxectivo da materia como un recurso máis de 

expresión.  A decodificación e transparencia de producións visuais e gráficas 

leva ao coñecemento das principais aplicacións informáticas. 

 

 Competencia en aprender a aprender. O obxectivo da materia é iniciar ao 

alumnado  na aprendizaxe dunha serie de habilidades para que continue o seu 

aprendizaxe de xeito autónomo, conseguindo novas produccións ou mediante 

a reflexión e a observación de obras propias ou alleas. O alumnado aprende 

individualmente coa interación cos compañeiros. 

 

 Competencias sociais e cívicas. O debuxo artístico é unha ferramenta de 

pensamento e reflexión da realidade histórica e social do mundo a través do 

estudo do patrimonio da Historia da Arte. Esta aproximación desenvolve un 

sentimento de pertenza á sociedade na que vive e favorece o respecto e 

tolerancia cara o traballo alleo e permite adquirir compromiso social para a 

comunicación intercultural. 

 

 Competencia no sentido de iniciativa e espírito emprendedor. O debuxo 

artístico implica a elección, planificación e xestión de técnicas, recursos e 

materiais con criterios propios de cara á consecución duns fin concretos. 

Tamén supón un proceso de autocorreción e de cambio que se leva a cabo na 

execución das tarefas, así como a transformación de ideas en actos e 

finalmente en produtos gráfico-plásticos. 

 

 Competencia na capacidade de conciencia e expresión cultural. Esta 

competencia é a máis directamente relacionada coa materia, xa que o seu 

primeiro obxectivo é o estudo do feito artístico. O alumnado observa obras 

diferenciando estilo, xénero e artistas  e utiliza unha linguaxe propia a través 

dos materiais, procedementos plásticos e terminoloxía específica. Tamén 

desenvolve habilidades de pensamento, perceptivas, de sensibilidade e de 

sentido estético, desenvolve a súa creatividade, imaxinación, iniciativa e 

valoración da liberdade de expresión. O debuxo artístico é por tanto unha 

materia que enriquece coas diferentes realidades e producións do mundo da 

arte e da cultura. 
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BLOQUES        CONTIDOS    ACTIVIDADES DE 

     APRENDIZAXE 

TEMPORIZACIÓN 

       SESIÓNS 

 
Bloque 1. 
O debuxo como 
ferramenta.  
 

 
B.1.1. Diferentes modos de ver e 
debuxar. Debuxo e función. 
 

 
• Estudo e a observación de obras e 
artistas significativos/as a través da 
historia e na actualidade 

 
6 sesións 
 

Bloque 1. 
O debuxo como 
ferramenta.  
 

B.1.2. Expresión da 
subxectividade. 
 

• Representar a realidade observada 
seleccionando os elementos gráficos 
esenciais cunha función analítica ou 
subxectiva. 

 
15 sesións 
 

Bloque 1. 
O debuxo como 
ferramenta.  
 

B.1.3. Materiais, utensilios e 

soportesbásicos.  
B.1.4. Introdución ás técnicas 
secas eá súa aplicación. 

• Realizar debuxos en diferentes 
soportes e con técnicas secas 
utilizando con propiedade os materiais 
e os procedementos para representar    
e expresarse en relación ás linguaxes 
gráficas, en base a diferentes 
obxectivos plásticos. 
 

Esta actividade está implícita en 
todos os traballos do curso 
 

Bloque 2. Liña e 
forma 
 

B.2.1. Elementos básicos na 
configuración da forma. A liña 
como elemento configurador. 
 

• Realizar representacións gráficas de 
obxectos utilizando a liña na descrición 
volume, movemento, espazo e 
sensacións subxectivas. 

15 sesións 
 

Bloque 3. A 
composición e 
os seus 
fundamentos 
 

B.3.1. Composición intuitiva. 
Concepto de equilibrio visual 

• Realizar composicións gráfico-
plásticas atendendo aos principios 
compositivos do equilibrio visual. 
Realizar variacións a partir dos 
mesmos elementos. 

6 sesións 
 

Bloque 3. A 
composición e 
os seus 
fundamentos 
 

B.3.2. Psicoloxía da forma. Leis 
visuais que rexen as relacións 
entre as formas do cadro. 
 

• Relacionar e representar as formas 
no plano atendendo ás leis visuais 
asociativas, ás organizacións 
compositivas, ao equilibrio e ás 
direccións visuais en composicións 
cunha finalidade expresiva, analítica ou 
descritiva. 

8 sesións 
 

Bloque 4. A luz .O 
claroscuro e a 
textura 
 

B.4.1. A mancha como elemento 
configurador do volume. O 

claroscuro 

• Representar o volume, o espazo e a 
textura aplicando técnicas gráfico- 
plásticas mediante valores lumínicos. 
 

10 sesións 
 

Bloque 4. A luz .O 
claroscuro e a 
textura 
 

B.4.2. A construción das sombras. 
Valores tonais. 
 

• Creación de obras nas que se 
exploren as posibilidades expresivas 
das texturas visuais e o claroscuro. 
 

6 sesións 
 

Bloque 4. A luz .O 
claroscuro e a 
textura 
 

B.4.3. Iluminación. Tipos de luz e o 
seu comportamento. 

• Analizar verbalmente o valor 
expresivo e configurador da luz tanto 
nas propias obras como nas alleas. 

4 sesións 
 

Bloque 5. A cor 
 

B.5.1. Teoría da cor. Natureza. 
Dimensións e comportamento da 

cor.  
B.5.2. Expresividade da cor. 

 

• Aplicar a cor seguindo as dimensións 
desta (valor-luminosidade, saturación- 
intensidade e croma-ton) na 
representación de composicións e 
formas naturais e artificiais. Aplicar de 
maneira expresiva a cor na obra 
plástica persoal. 
• Analizar o uso da cor observando as 
producións artísticas de referencia en 
todas as súas manifestacións. 
• Representar os matices cromáticos, a 
partir de observación do natural, 
mediante a mestura de cores primarias. 

8 sesións 
 

 

 

      3.8. DEBUXO ARTÍSTICO I. 
 

      3.8.1. Contidos, actividades de aprendizaxe e temporalización. 
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CRITERIOS DE 

 AVALIACIÓN 

   ESTÁNDARES DE 

     APRENDIZAXE 

COMPETEN- 

      CIAS  

         MÍNIMOS 

       ESIXIBLES 

 
B.1.1. Valorar a 
importancia do debuxo 
como ferramenta do 
pensamento e fin en si 
mesmo, a través da historia 
da arte, no proceso 
creativo, con fins artísticos, 
tecnolóxicos ou científicos 

 
DA1.B1.1.1. Valora e coñece a 
importancia do debuxo artístico, as 
súas aplicacións e as súas 
manifestacións a través da historia e 
na actualidade, co estudo e a 
observación de obras e artistas 

significativos/as.  
DA1.B1.1.2. Selecciona, relaciona e 
emprega con criterio a terminoloxía 
específica, de forma oral e escrita, en 
postas en común ou probas 
individuais, aplicada a producións 
propias ou alleas 

 

CSC,CCEC 

CCL 

 
• Valorar e coñecer a importancia do 
debuxo artístico, as súas aplicacións e 
as súas manifestacións a través da 
historia e na actualidade, co estudo e a 
observación de obras e artistas 
significativos/as. 
• Seleccionar, relacionar e empregar 
con criterio a terminoloxía específica, 
de forma oral e escrita, en postas en 
común ou probas individuais, aplicada 
a producións propias ou alleas. 
 

B.1.2. Utilizar con criterio 
os materiais e a 
terminoloxía especifica. 
 

DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade 
os materiais e os procedementos 
máis idóneos para representar e 
expresarse en relación ás linguaxes 
gráficas,  adecuándoos ao obxectivo 
plástico desexado 

CSIEE, CCEC • Utiliza con propiedade os materiais e 
os procedementos máis idóneos para 
representar e expresarse en relación ás 
linguaxes gráficas, adecuándoos ao 
obxectivo plástico desexado. 

B.1.3. Amosar unha 
actitude autónoma e 
responsable, respectando 
as producións propias e 
alleas, así como o espazo 
de traballo e as pautas 
indicadas para a 
realización de actividades, 
achegando á aula todos os 

materiais necesarios. 

DA1.B1.3.1. Mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en perfecto 
estado, e achégao á aula cando é 
necesario para a elaboración das 

actividades.  
DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude 
autónoma e responsable, 
respectando o traballo propio e alleo. 

CSC, CSIEE • Manter o material en perfecto estado, 
e achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades. 
• Amosar unha actitude autónoma e 
responsable, respectando o traballo 
propio e alleo. 
 

B.2.1. Describir 
graficamente obxectos 
naturais ou artificiais, 
amosando a comprensión 
da súa estrutura interna 

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na 
descrición gráfica de obxectos 
expresando volume, movemento, 

espazo e sensacións subxectivas.  
DA1.B2.1.2. Representa formas 
naturais e artificiais, de maneira 
analítica ou expresiva, atendendo á 
comprensión da súa estrutura 
interna. 

CSIEE,CCEC • Utilizar a liña na descrición gráfica de 
obxectos expresando volume, 
movemento, espazo e sensacións 
subxectivas. 
• Representar formas naturais e 
artificiais,  de maneira analítica ou 
expresiva, atendendo á comprensión 
da súa estrutura interna. 

B.2.2. Empregar a liña para 
a configuración de formas e 
transmisión de 
expresividade. 
 

DA1.B2.2.1. Comprende e 
representa as formas desde distintos 

puntos de vista.  
DA1.B2.2.2. Describe graficamente 
as formas atendendo ás súas 
proporcións, relacionándoas con 
formas xeométricas simples. 
 

CSIEE, CCEC 

CMCCT 

• Comprender e representar as formas 
desde distintos puntos de vista. 

• Describe graficamente as formas 
atendendo ás súas proporcións, 
relacionándoas con formas xeométricas 
simples. 
 

B.3.1. Elaborar 
composicións analíticas, 
descritivas e expresivas 
con diferentes graos de 
iconicidade. 
 

DA1.B3.1.1. Selecciona os 
elementos gráficos esenciais para a 
representación da realidade 
observada segundo a función que se 
persiga (analítica ou subxectiva) e o 
seu grao de iconicidade. 
 

CSIEE, CCEC • Seleccionar os elementos gráficos 
esenciais para a representación da 
realidade observada segundo a función 
que se persiga (analítica ou subxectiva) 
e o seu grao de iconicidade. 

B.3.2. Aplicar as leis 
básicas da percepción 
visual ao representar 
distintos volumes 
xeométricos ou orgánicas 
dentro dun espazo 
compositivo, atendendo ás 
proporcións e á 
perspectiva. 
 

DA1.B3.2.1. Relaciona e representa 
as formas no plano atendendo ás leis 
visuais asociativas, ás organizacións 
compositivas, ao equilibrio e ás 
direccións visuais en composicións 
cunha finalidade expresiva, analítica 
ou descritiva. 
 

CAA • Relacionar e representar as formas no 
plano atendendo ás leis visuais 
asociativas, ás organizacións 
compositivas, ao equilibrio e ás 
direccións visuais en composicións 
cunha finalidade expresiva, analítica ou 
descritiva. 
 

B.4.1. Representar o 
volume de obxectose 
espazos tridimensionais 
mediante a técnica do 
claroscuro. 
 

DA1.B4.1.1. Representa o volume, o 
espazo e a textura aplicando 
técnicas gráfico-plásticas mediante 
valores lumínicos. 
 

CSIEE, CCEC • Representar o volume, o espazo e a 
textura aplicando técnicas gráfico- 
plásticas mediante valores lumínicos. 

B.4.2. Valorar a influencia 
da luz como configuradora 

DA1.B4.2.1. Coñece o valor 
expresivo e configurador da luz, en 

CCL, CSIEE, • Coñecer o valor expresivo e 
configurador da luz, en valores tanto 

      3.8.2. Criterios de avaliación, competencias e contidos mínimos. 
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de formas e o seu valor 
expresivo. 
 

valores tanto acromáticos como 
cromáticos, e explicar verbalmente 
eses valores en obras propias e 
alleas. 
 

CCEC acromáticos como cromáticos, e 
explicar verbalmente eses valores en 
obras propias e alleas. 

 

B.4.3. Explorar as 
posibilidades expresivas da 
textura visual e o 
claroscuro 
 

DA1.B4.3.1. Observa e utiliza a 
textura visual con procedementos 
gráfico- plásticos, con fins expresivos 
e configuradores, en obras propias e 
alleas 

CD, CCEC • Observar e utilizar a textura visual con 
procedementos gráfico-plásticos, con 
fins expresivos e configuradores, en 
obras propias e alleas. 
 

 
B.5.1. Coñecer e aplicar os 
fundamentos teóricos sobre 
a cor e as relacións 
cromáticas, tanto na 
expresión gráfico- plástica 
como na análise de 
diversas manifestacións 
artísticas. 
 

DA1.B5.1.1. Aplica a cor seguindo as 
dimensións desta (valor-
luminosidade,  saturación-
intensidade e croma-ton) na 
representación de composicións e 

formas naturais e artificiais.  
DA1.B5.1.2. Demostra o 
coñecemento, con explicacións orais, 
escritas e gráficas,dos fundamentos 
teóricos da cor en composicións e 

estudos cromáticos.  
DA1.B5.1.3. Aplica de maneira 
expresiva a cor na obra plástica 

persoal.  
DA1.5.1.4. Analiza o uso da cor 
observando as producións artísticas 
de referencia en todas as súas 

manifestacións.  
DA1.B5.1.5. Representa os matices 
cromáticos, a partir de observación 
do natural, mediante a mestura de 
cores primarias. 
 

CSIEE, CCEC 

CD, CCL 

• Aplicar a cor seguindo as dimensións 
desta (valor-luminosidade, saturación- 
intensidade e croma-ton) na 
representación de composicións e 
formas naturais e artificiais. Aplicar de 
maneira expresiva a cor na obra 
plástica persoal. 
• Analizar o uso da cor observando as 
producións artísticas de referencia en 
todas as súas manifestacións. 
• Representar os matices cromáticos, a 
partir de observación do natural, 
mediante a mestura de cores primarias. 
 

 

 

 

   

 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
DA1.B1.1.1. Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, 
as súas aplicacións e as súas manifestacións a través da historia 
e na actualidade, co estudo e a observación de obras e artistas 

significativos/as.  
DA1.B1.1.2. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a 
terminoloxía específica, de forma oral e escrita, en postas en 
común ou probas individuais, aplicada a producións propias ou 
alleas. 
 

 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica. 
 

DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade os materiais e os 

procedementos máis idóneos para representar e expresarse en 
relación ás linguaxes gráficas, adecuándoos ao obxectivo plástico 
desexado. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DA1.B1.3.1. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 
perfecto estado, e achégao á aula cando é necesario para a 

elaboración das actividades.  
DA1.B1.3.2. Amosa unha actitude autónoma e responsable, 
respectando o traballo propio e alleo. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios :Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos 
expresando volume, movemento, espazo e sensacións 

subxectivas.  
DA1.B2.1.2. Representa formas naturais e artificiais, de maneira 
analítica ou expresiva, atendendo á comprensión da súa estrutura 
interna. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica. 
 

DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde distintos 

puntos de vista.  
DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo ás súas 
proporcións, relacionándoas con formas xeométricas simples. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica. 
 

DA1.B3.1.1. Selecciona os elementos gráficos esenciais para a Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 

      3.8.3. Instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe. 
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representación da realidade observada segundo a función que se 
persiga (analítica ou subxectiva) e o seu grao de iconicidade. 
. 
 

Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DA1.B3.2.1. Relaciona e representa as formas no plano atendendo ás 

leis visuais asociativas, ás organizacións compositivas, ao equilibrio e 

ás direccións visuais en composicións cunha finalidade expresiva, 

analítica ou descritiva 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DA1.B4.1.1. Representa o volume, o espazo e a textura 
aplicando técnicas gráfico-plásticas mediante valores lumínicos. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Proba obxectiva teórico-práctica. 
 

DA1.B4.2.1. Coñece o valor expresivo e configurador da luz, en 
valores tanto acromáticos como cromáticos, e explicar 
verbalmente eses valores en obras propias e alleas. 
 

Exposición oral. 
Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
 

DA1.B4.3.1. Observa e utiliza a textura visual con procedementos 
gráfico-plásticos, con fins expresivos e configuradores, en obras 
propias e alleas. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Exposición oral. 
 

DA1.B5.1.1. Aplica a cor seguindo as dimensións desta (valor-
luminosidade, saturación-intensidade e croma-ton) na 

representación de composicións e formas naturais e artificiais.  
DA1.B5.1.2. Demostra o coñecemento, con explicacións orais, 
escritas e gráficas, dos fundamentos teóricos da cor en 

composicións e estudos cromáticos.  
DA1.B5.1.3. Aplica de maneira expresiva a cor na obra plástica 

persoal.  
DA1.5.1.4. Analiza o uso da cor observando as producións 

artísticas de referencia en todas as súas manifestacións.  
DA1.B5.1.5. Representa os matices cromáticos, a partir de 
observación do natural, mediante a mestura de cores primarias. 
 

Observación sistemática e rexistro no caderno do profesor. 
Portafolios: Recollida de traballos feitos na clase. 
Exposición oral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BLOQUES 

  

      CONTIDOS    ACTIVIDADES DE 

     APRENDIZAXE 

TEMPORIZACIÓN 

      SESIÓNS 

 
Bloque 1. A forma. 
Estudo e 
transformación 
 

 
B.1.1. Percepción e descrición 
obxectiva da forma 

 
• Representación de e formas ou 
obxectos con diversos graos de 
iconicidade, utilizando diferentes 
técnicas gráficas e segundo as súas 
funcións comunicativas (ilustrativas, 
descritivas, ornamentais ou 
subxectivas). 

 

10 sesións 

Bloque 1. A forma. 
Estudo e 
transformación 
 

B.1.2. Modelo analítico e modelo 

sintético.  
B.1.3. Retentiva e memoria visual. 
Consideracións mnemotécnicas. 
 

• Debuxo de formas naturais e 
artificiais discriminando o esencial das 
súas características formais. 
 

12 sesións 

Bloque 2: A 
expresión da 
subxectividade 
 

B.2.1. Psicoloxía da forma e a 
composición. Estudo e aplicación 
dos elementos compositivos que 
rexen a intención expresiva das 
creación plásticas. 

• Representación de formas aprendidas 
mediante a percepción visual e táctil 
atendendo ás súas características 
formais esenciais. 
 

12 sesións 

Bloque 2: A 
expresión da 
subxectividade 

B.2.2. Comportamento e 
interrelación das formas 
tridimensionais no espazo. 

• Representación de composicións 
figurativas e abstractas que expresen 
sentimentos e valores subxectivos 

10 sesións 

     3.9. DEBUXO ARTÍSTICO II. 
 
5. Criterios de avaliación, competencias e contidos mínimos. 
 
     3.9.1. Contidos, actividades de aprendizaxe e temporización. 
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 B.2.3.Valor expresivo da luz e da cor.  

B.2.4. Ruptura da tradición 
figurativa enacemento de novas 
interpretaciónsda realidade 

mediante formas e cores (funcións 
expresivas). 
• Experimentación con métodos 
creativos de memorización e retentiva 
para representar mediante valores 
lumínicos, cromáticos e compositivos, 
un obxecto ou composición. 
• Analiza de forma verbal e escrita, 
individual e colectivamente, obras 
propias ou alleas, atendendo aos seus 
valores subxectivos 

Bloque 3. Debuxo 
e perspectiva 
 

B.3.1. Valoracións da aparencia 
formal respecto ao punto de vista 

perceptivo.  
B.3.2. Representación da forma 
con fins expresivos 

• Representación de modelos do 
contorno desde distintos puntos de 
 vista mediante composicións 
cromáticas e lineais. 
• Representación de obxectos illados 
ou nun contorno coñecendo os 
aspectos estruturais da forma, a 
posición e o tamaño dos seus 
elementos. 
 

10 sesións 

Bloque 4. O corpo 
humano como 
modelo 

 

B.4.1. Análise da figura humana. 
Relacións de proporcionalidade. 
 

• Observación e reflexión de obras 
propias e alleas nas que a figura 
humana sexa un elemento de estudo 
gráfico e expresivo. 
• Analise da figura humana atendendo 
ás súas relacións de proporcionalidade 
mediante a observación do natural ou 
con modelos estáticos. 

12 sesións 

Bloque 4. O corpo 
humano como 
modelo 
 

B.4.2. Nocións básicas de 

anatomía artística.  
B.4.3. Estudo e representación do 
movemento da figura humana. 
 

• Representación da figura humana 
atendendo á expresión global das 
formas que a compoñen e á 
articulación e a orientación da estrutura 
que a define. 
 

10 sesións 

Bloque 4. O corpo 
humano como 
modelo 
 

B.4.4. Antropometría. Relacións da 
figura humana co espazo 
arquitectónico e co contorno 
natural. 
 

• Estudo da representación do   
movemento da figura humana de 
forma gráfico-plástica aplicando 
diferentes técnicas. 
• Elaboración de imaxes con distintos 
procedementos gráfico-plásticos e 
diversas funcións expresivas coa 
figura humana como suxeito. 

10 sesións 

Bloque 5. 
O debuxo no 
proceso creativo 
 

B.5.1.Técnicas secas máis 
comúns e a súa aplicación no 
proceso creativo. 
 

• Realización de debuxos con técnicas 
secas. 
 

Durante todo o curso 

Bloque 5. 
O debuxo no 
proceso creativo 
 

B.5.2. Introdución ás técnicas 
húmidas e a súa aplicación no 
proceso creativo. Emprego das 
ferramentas TIC nos procesos 
creativos. 
 

• Realización de debuxos con técnicas 
húmidas . 
• Realización de proxectos no que o 
alumnado teña que tilizar con 
propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para 
representar e expresarse en relación 
ás linguaxes gráfico-plásticas. 
• Analizar as posibilidades que as 
ferramentas TIC ofrecen no campo do 
debuxo e aplicalas xustificadamente. 

Durante todo o curso 

Bloque 5.  
O debuxo no 
proceso creativo 
 

B.5.3. Aactitude creativa 
 

• Elaborar proxectos abertos nos que 
se evidencie unha investigación e un 
traballo creativo durante todo o 
proceso. 
 

10 sesións 
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 CRITERIOS DE 

   AVALIACIÓN 

  ESTÁNDARES DE 

    APRENDIZAXE 

COMPETEN- 

     CIAS 

      MÍNIMOS 

     ESIXIBLES 

 
B.1.1. Desenvolve a destreza 
debuxística con distintos niveis 
de iconicidade. 
 

 
DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas 
ou obxectos atendendo a diversos 
graos de iconicidade, con diferentes 
técnicas gráficas e segundo as súas 
función comunicativas (ilustrativas, 
descritivas, ornamentais ou 
subxectivas). 
 

 

CSIEE, CCEC 

 
• Interpretar e aplica formas ou 
obxectos atendendo a diversos 
graos de iconicidade, con 
diferentes técnicas gráficas e 
segundo as súas funcións 
comunicativas (ilustrativas, 
descritivas, ornamentais ou 
subxectivas). 
 

B.1.2. Interpretar unha forma 
ou un obxecto segundo as 
súas intencións comunicativas 

DA2.B1.1.2. Analiza a configuración 
das formas naturais e artificiais 
discriminando o esencial das súas 
características formais, mediante a 
execución gráfica e a discusión 
verbal e escrita. 

CCEC, CD • Analizar a configuración das 
formas naturais e artificiais 
discriminando o esencial das 
súas características formais, 
mediante a execución gráfica e a 
discusión verbal e escrita 

B.2.1. Desenvolver a 
capacidade de representación 
das formas mediante a 
memoria e a retentiva visual. 

DA2.B2.1.1. Representa formas 
aprendidas mediante a percepción 
visual e táctil atendendo ás súas 
características formais esenciais. 

CSIEE, CCEC • Representar formas aprendidas 
mediante a percepción visual e 
táctil atendendo ás súas 
características formais esenciais. 

B.2.2. Elaborar imaxes con 
distintas funcións expresivas 
utilizando a memoria e a 
retentiva visual. 
 

DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos e 
valores subxectivos mediante a 
representación de composicións 
figurativas e abstractas de formas e 

cores (funcións expresivas).  
DA2.B2.2.2. Experimenta con 
métodos creativos de memorización e 
retentiva para procurar distintas 
representacións mediante valores 
lumínicos, cromáticos e compositivos, 
dun mesmo obxecto ou composición. 

 

CCL, CCEC 
CAA 

• Expresar sentimentos e valores 
subxectivos mediante a 
representación de composicións 
figurativas e abstractas de formas 
e cores  (funcións expresivas). 
 

B.2.3. Investigar sobre a 
expresividade individual, coa 
linguaxe propia da expresión 
gráfico-plástica. 
 

DA2.B2.3.1. Analiza de forma verbal e 
escrita, individual e colectivamente, 
obras propias ou alleas, atendendo 
aos seus valores subxectivos 

CCL • Analizar de forma verbal e 
escrita, individual e 
colectivamente, obras propias ou 
alleas, atendendo aos seus 
valores subxectivos. 
 

B.3.1. Representar 
graficamente con diferentes 
niveis de iconicidade, as 
formas, illadas ou nunha 
composición, o contorno 
inmediato, interiores e 
exteriores, expresando as 
características espaciais e 
de proporcionalidade, e 
valores lumínicos e 
cromáticos. 
 

DA2.B3.1.1. Comprende e representa 
asformas desde distintos puntos de 

vista.  
DA2.B3.1.2. Observa o contorno como 
un elemento de estudo gráfico e 
elabora composicións cromáticas e 
lineais, atendendo ás variacións 

formais segundo o punto de vista.  
DA2.B3.1.3. Representa os obxectos 
illados ou nun contorno coñecendo os 
aspectos estruturais da forma, a 
posición e o tamaño dos seus 
elementos. 
 

CSC, CSIEE 

CCEC 

• Observar o contorno como un 
elemento de estudo gráfico e 
elabora composicións  cromáticas 
e lineais, atendendo ás variacións 
formais segundo o punto de vista. 
• Representar os obxectos illados 
ou nun contorno coñecendo os 
aspectos  estruturais da forma, a 
posición e o tamaño dos seus 
elementos. 
 

B.4.1. Analizar as relacións de 
proporcionalidade da figura 
humana. 
 

DA2.B4.1.1. Comprende a figura 
humana como un elemento de estudo 
gráfico e expresivo, mediante a 
observación e a reflexión de obras 

propias e alleas.  
DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana 
atendendo ás súas relacións de 
proporcionalidade mediante a 
observación do natural ou con 
modelos estáticos. 
 

CCEC, 

CMCCT 

• Analizar a figura humana 
atendendo ás súas relacións de 
proporcionalidade mediante a 
observación do natural ou con 
modelos estáticos. 
 

B.4.2. Representar a figura 
humana e o seu contorno, 
identificando as relacións de 
proporcionalidade entre o 
conxunto e as súas partes. 
 

DA2.B4.2.1. Representa a figura 
humana atendendo á expresión global 
das formas que a compoñen e á 
articulación e a orientación da 
estrutura que a define. 
 

CSIEE, 

CCEC 

• Representar a figura humana 
atendendo á expresión global das 
formas que a compoñen e á 
articulación e a orientación 
da estrutura que a define. 
 

B.4.3. Experimentar cos 
recursos gráfico-plásticos para 

DA2.B4.3.1. É capaz de representar e 
captar o movemento da figura humana 

CAA, CCEC 

CSIEE 

• Representar e captar o 
movemento da figura humana de 

      3.9.2. Criterios de avaliación, competencias e contidos mínimos. 
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representar o movemento e 
a expresividade da figura 
humana. 
 

de forma gráfico-plástica aplicando 

diferentes técnicas.  
DA2.B4.3.2. Elabora imaxes con 
distintos procedementos gráfico-
plásticos e diversas funcións 
expresivas coa figura humana 
como suxeito. 
 

forma gráfico-plástica  aplicando 
diferentes técnicas. 
• Elaborar imaxes con distintos  
procedementos gráfico-plásticos e  
diversas funcións expresivas coa 
figura humana como suxeito. 
 

B.5.1. Coñecer e aplicar as 
ferramentas dixitais de debuxo 
e as súas aplicacións na 
creación gráfico-plástica. 
 

DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as 
ferramentas do debuxo artístico dixital 
utilizando as TIC en procesos 
creativos. 
 

CSIEE • Coñecer e aplicar as ferramentas 
do debuxoartístico dixital utilizando 
as TIC en procesos 
creativos. 

B.5.2. Valorar a importancia do 
debuxocomo ferramenta do 
pensamento e do 
coñecemento da súa 
terminoloxía, dos 
materiais e dos 
procedementos para 

desenvolver o proceso creativo 
con fins artísticos, tecnolóxicos 
ou científicos, así como as 
posibilidades das TIC. 

 

DA2.B5.2.1. Valora a importancia do 
debuxo artístico nos procesos 
proxectivos elaborando proxectos 
conxuntos con outras disciplinas 
artísticas ou non do mesmo nivel 

ou externos.  
DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e 
autonomía nos procesos artísticos, 
propondo solucións gráfico-plásticas 
que afiancen o seu desenvolvemento 

persoal e a súa autoestima.  
DA2.B5.2.3. Está orientado/a e 
coñece as posibilidades do debuxo 
artístico nas ensinanzas artísticas, 
tecnolóxicas e científicas con 
exemplos claros e contacto directo 
con artistas, deseñadores/as, 

científicos/as e técnicos/as.  
DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e 
emprega con criterio a terminoloxía 
específica en postas en común dos 
seus proxectos individuais ou 
colectivos, fomentando a participación 

activa e a crítica construtiva.  
DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos máis 
idóneos para representar e 
expresarse en relación ás linguaxes 
gráfico-plásticas. 

CSC • Demostrar creatividade e 
autonomía nos procesos artísticos, 
propondo solucións gráfico-
plásticas que afiancen o seu 
desenvolvemento persoal e a súa 
autoestima. 
• Seleccionar, relacionar e 

empregar con criterio a 
terminoloxía específica en  postas 
en común dos seus proxectos 
individuais ou colectivos, 
fomentando a  participación activa 
e a crítica construtiva. 
• Utilizar con propiedade os 
materiais e os  procedementos 
máis idóneos para representar e 
expresarse en relación ás  
linguaxes gráfico-plásticas. 

 

B.5.3. Amosar unha actitude 
autónoma e responsable, 
respectando as producións 
propias e alleas, así como o 
espazo de traballo e as pautas 
indicadas para a realización de 
actividades, achegando á 
aula todos os materiais 
necesarios. 
 

DA2.B5.3.1. Mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en perfecto 
estado, e achégao á aula cando é 
necesario para a elaboración das 
actividades. 
 

CSC • Manténro seu espazo de traballo 
e o seu material en perfecto 
estado, e achegalo á aula cando é 
necesario para a elaboración 
das actividades. 
 

 

 

 

 

  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
DA2.B1.1.1. Interpreta e aplica formas ou obxectos atendendo a 
diversos graos de iconicidade, con diferentes técnicas gráficas e 
segundo as súas funcións comunicativas (ilustrativas, 
descritivas, ornamentais ou subxectivas). 

 

 
Recollida e valoración de traballos feitos na clase e fóra da clase. 
Observación sistemática e rexixtro no caderno do profesor. 
Proba obxectiva práctica trimestral. 
 

DA2.B1.1.2. Analiza a configuración das formas naturais e 
artificiais discriminando o esencial das súas características 
formais, mediante a execución gráfica e a discusión verbal e 
escrita. 
 

Recollida e valoración de traballos feitos na clase e fóra da clase. 
Observación sistemática e rexixtro no caderno do profesor. 
Proba obxectiva práctica trimestral. 
 

DA2.B2.1.1. Representa formas aprendidas mediante a 
percepción visual e táctil atendendo ás súas características 
formais esenciais. 

Recollida e valoración de traballos feitos na clase e fóra da clase. 
Observación sistemática e rexixtro no caderno do profesor. 
Proba obxectiva práctica trimestral. 

      3.9.3. Instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe. 
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DA2.B2.2.1. Expresa sentimentos e valores subxectivos 
mediante a representación de composicións figurativas e 

abstractas de formas e cores (funcións expresivas).  
DA2.B2.2.2. Experimenta con métodos creativos de 
memorización e retentiva para procurar distintas 
representacións mediante valores lumínicos, cromáticos e 
compositivos, dun mesmo obxecto ou composición. 

 

Recollida e valoración de traballos feitos na clase e fóra da clase. 
Observación sistemática e rexixtro no caderno do profesor. 
Proba obxectiva práctica trimestral. 
 

DA2.B2.3.1. Analiza de forma verbal e escrita, individual e 
colectivamente, obras propias ou alleas, atendendo aos seus 
valores subxectivos. 
 

Exposicións orais na clase. Valoración de dossieres explicativos que 
o alumnado entregará cos traballos. 
 

DA2.B3.1.1. Comprende e representa as formas desde distintos 

puntos de vista.  
DA2.B3.1.2. Observa o contorno como un elemento de estudo 
gráfico e elabora composicións cromáticas e lineais, atendendo 

ás variacións formais segundo o punto de vista.  
DA2.B3.1.3. Representa os obxectos illados ou nun contorno 
coñecendo os aspectos estruturais da forma, a posición e o 
tamaño dos seus elementos. 
 

Recollida e valoración de traballos feitos na clase e fóra da clase. 
Observación sistemática e rexixtro no caderno do profesor. 
Proba obxectiva práctica trimestral. 
 

DA2.B4.1.1. Comprende a figura humana como un elemento de 
estudo gráfico e expresivo, mediante a observación e a reflexión 

de obras propias e alleas.  
DA2.B4.1.2. Analiza a figura humana atendendo ás súas 
relacións de proporcionalidade mediante a observación do 
natural ou con modelos estáticos. 

Recollida e valoración de traballos feitos na clase e fóra da clase. 
Observación sistemática e rexixtro no caderno do profesor. 
Proba obxectiva práctica trimestral. 
 

DA2.B4.2.1. Representa a figura humana atendendo á 
expresión global das formas que a compoñen e á articulación e 
a orientación da estrutura que a define. 

 

Recollida e valoración de traballos feitos na clase e fóra da clase. 
Observación sistemática e rexixtro no caderno do profesor. 
Proba obxectiva práctica trimestral. 
 

DA2.B4.3.1. É capaz de representar e captar o movemento da 
figura humana de forma gráfico-plástica aplicando diferentes 

técnicas.  
DA2.B4.3.2. Elabora imaxes con distintos procedementos 
gráfico-plásticos e diversas funcións expresivas coa figura 
humana como suxeito. 

Recollida e valoración de traballos feitos na clase e fóra da clase. 
Observación sistemática e rexixtro no caderno do profesor. 
Proba obxectiva práctica trimestral. 
 

DA2.B5.1.1. Coñece e aplica as ferramentas do debuxo artístico 
dixital utilizando as TIC en procesos creativos. 
 

Recollida e valoración de traballos feitos fóra da clase. 
 

DA2.B5.2.1. Valora a importancia do debuxo artístico nos 
procesos proxectivos elaborando proxectos conxuntos con 
outras disciplinas artísticas ou non do mesmo nivel ou externos.

  
DA2.B5.2.2. Demostra creatividade e autonomía nos procesos 
artísticos, propondo solucións gráfico-plásticas que afiancen o 

seu desenvolvemento persoal e a súa autoestima.  
DA2.B5.2.3. Está orientado/a e coñece as posibilidades do 
debuxo artístico nas ensinanzas artísticas, tecnolóxicas e 
científicas con exemplos claros e contacto directo con artistas, 

deseñadores/as, científicos/as e técnicos/as.  
DA2.B5.2.4. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a 
terminoloxía específica en postas en común dos seus proxectos 
individuais ou colectivos, fomentando a participación activa e a 

crítica construtiva.  
DA2.B5.2.5. Utiliza con propiedade os materiais e os 
procedementos máis idóneos para representar e expresarse en 
relación ás linguaxes gráfico-plásticas. 
 

Recollida e valoración de traballos feitos na clase e fóra da clase. 
Observación sistemática e rexixtro no caderno do profesor. 
Proba obxectiva práctica trimestral. 
 

DA2.B5.3.1. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material 
en perfecto estado, e achégao á aula cando é necesario para a 
elaboración das actividades. 

 

Observación sistemática e rexixtro no caderno do profesor. 
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                                         METODOLOXÍA NA ESO 
 

 

O currículo oficial da Educación Secundaria Obrigatoria presenta uns principios de 

carácter psicopedagóxico que constitúen a referencia esencial para unha 

formulación coherente e integradora entre todas as áreas, que debe reunir de 

xeito equilibrado, un carácter comprensivo á vez que respectuoso coas diferenzas 

individuais. 

Os alumnos e alumnas constrúen o coñecemento a partir de cousas que 

coñecen, das súas experiencias e da súa capacidade de comprensión. Para 

conseguir unha aprendizaxe significativa hai que considerar algúns puntos 

fundamentais: 

o A aprendizaxe parte dos coñecementos e experiencias previas do alumnado 

e ten en conta o seu nivel de desenvolvemento persoal, polo tanto os 

conceptos débense relacionar tanto cos coñecementos xa adquiridos coma 

coas súas capacidades. 

o A nosa actividade como profesores deberá formularse como mediadora e 

guía para o desenvolvemento da actividade construtiva do alumno. É 

importante valorar o traballo de cada alumno como único e interesante, 

estimulándoo a seguir avanzando no seu proceso de aprendizaxe. 

o Deberase fomentar no alumno/a unha actitude de busca e inconformismo 

valorando non só o resultado final das actividades senón tamén o 

proceso ou procesos seguidos para conseguilo. 

o É importante que o profesor primeiramente explore e coñeza a diversidade 

do alumnado para planificar as actuacións posibles no proceso de 

aprendizaxe para poder planificar formas de adaptación pedagóxica ás 

diferentes necesidades, capacidades e interese do alumnado. 

o A nosa acción orientase a estimular no alumno/a una actitude favorable cara á 

aprendizaxe, que será fundamental para a construción de coñecementos, 

para o cal é importante a interrelación profesor - alumno. O profesor debe 

favorecer o desenvolvemento da convivencia e crear un clima de traballo 

propicio e de respecto mutuo. 

o As actividades propostas aos alumnos deben ser variadas, dando 

4.   METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
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posibilidades de experimentar con diferentes materiais, e vinculándose tanto á 

aula coma ao ámbito en que viven e aos medios de comunicación que teñen 

ao seu alcance. 

o Tratarase que a área non só sexa esencialmente manual senón procurando 

dedicar tempo á comprensión conceptual dos temas, considerando as 

actividades como un medio para chegar á comprensión e desfrute da linguaxe 

plástica e visual. 

 
Tendo en conta o anteriormente dito a metodoloxía a empregar será a seguinte: 

A) O desenvolvemento da clase consistirá: 

1. Introdución ao tema. 

2. Análise dos coñecementos previos. 

3. Exposición por parte do profesor. 

4. Traballo individual dos alumnos. 

5. Actividades de reforzo ou ampliación. 

Non sempre por esta orde dado que procuraremos xogar coa curiosidade 

do alumnado e, a través de traballos propostos espertaremos a súa curiosidade e 

conseguiremos que eles mesmos cheguen a ser motores do seu aprendizaxe. 

 

B) A atención ao alumno/ a será individualizada e: 

Valórase o progreso persoal logrado por o alumno/ a dende o punto de partida, 

tendo en conta as súas capacidades e competencias. 

 

METODOLOXÍA NO BACHARELATO 
 

Hai que considerar que segundo se realice a secuencia de contidos e a 

programación da materia aparecerán diferentes estratexias e metodoloxías para a 

aprendizaxe dos contidos. 

O estudio desta materia non constitúe un fin en si mesmo, senón que o 

debuxo técnico e artístico considerase unha ferramenta de descrición sistemática 

do espazo e dos corpos que se atopan nel. Para utilizar ben esta ferramenta hai 

que entender primeiro o espazo como espazo xeométrico no que se pode operar de 

xeito gráfico. Quizais o máis importante para o correcto desenvolvemento da materia 

é a visión espacial. Hai persoas que teñen unha innata visión espacial, aínda que 

non se dan estes casos con moita frecuencia e o normal é que se consiga tras un 

longo traballo de ensino e aprendizaxe. 
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Outra das claves é a comprensión do procedemento xeométrico, as 

construcións lineais, os como e os porqués. Chegar a comprender plenamente 

os conceptos que utiliza a  xeometría  descritiva  para o  seu desenvolvemento  é  

algo  que se  consegue paulatinamente por medio dos trazados convenientes para 

cada caso. 

Para o desenvolvemento da materia convén aplicar conceptos e 

procedementos adquiridos con anterioridade, e é doado conseguir que os novos 

contidos adquiran significado, sobre todo se o profesor axuda a obter resultados 

de aplicación inmediata, de maneira que os estudantes teñan ocasión de aplicar 

as descricións gráficas, e se familiaricen coa linguaxe gráfica como un máis, o 

máis adecuado á hora de describir obxectivamente as formas do ámbito. 

A comprensión desta linguaxe e o seu correcto uso amplía en boa medida o 

campo comprensible do mundo que se move entre a tecnoloxía e a imaxe. 

Os alumnos/as decataranse do que significan os coñecementos previos á vez 

que deben enfrontarse a situacións que necesitan de máis coñecementos para 

resolvelos, e así sentirse máis motivados. 

 

O profesor atoparase dentro da aula con alumnos/ ás que teñan unha maior 

facilidade para a adquisición dos contidos e o emprego destes no desenvolvemento 

da materia., poderá seguir con eles un ritmo máis rápido que co resto do 

grupo, unhas veces avanzando con eles materia e outras propoñéndolles a 

resolución de exercicios máis complexos dentro da mesma unidade, de modo que 

teñan necesidade de realizar un esforzo de acordo coas súas capacidades. 

 

Cada unidade debe iniciarse cunha actividade que permita ao profesor/ a 

diagnosticar os coñecementos previos dos alumnos/ ás, se os contidos previos non 

foron suficientemente asimilados, deberá volver sobre eles antes de proseguir a 

programación. Esta avaliación inicial pode supoñer un cambio de estratexia no 

enfoque da nova unidade obrigando un repaso dos contidos anteriormente 

estudados e que terán incidencia no desenvolvemento da unidade e na súa 

avaliación. 

 

As actividades deben propoñerse en grao crecente de dificultade e cun 

tratamento recursivo dos contidos, de maneira que sempre se repitan algún das 

súas compoñentes en relación con actividades anteriores. Os resultados que se 
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vaian obtendo deberán ser trasladados aos alumnos/ ás de xeito comprensible e 

motivador, especificando as medidas necesarias para reforzar os resultados 

exitosos ou para superar as dificultades que se poidan dar. 

 

Aínda que esta materia poida parecer específica do bacharelato ten a súa 

razón de ser no desenvolvemento das capacidades innatas do individuo, non se 

pode esquecer que todo se aprende e para a aprendizaxe é moi importante a 

actitude do alumno ante a materia. Se hai comunicación entre os alumnos/ ás e o 

profesor, entre eles, se se forman entre eles grupos de traballo heteroxéneos e 

variables, se os mesmos compañeiros se axudan uns a outros para completar, 

repetir ou discutir aspectos das exposicións de conceptos por parte do profesor, 

non hai dúbida de que se facilitará en gran xeito o proceso de ensino -

aprendizaxe. 

 

Tendo en conta o anteriormente dito a metodoloxía a empregar será a seguinte: 
 

 

A) O desenvolvemento da clase consistirá: 

1. Introdución ao tema. 

2. Análise dos coñecementos previos. 

3. Exposición por parte do profesor. 

4. Traballo individual dos alumnos. 

5. Actividades de reforzo ou ampliación. 
 

 

B) A atención ao alumno/ a será individualizada e: 

Valorásese o progreso persoal logrado por o alumno/a dende o punto de 

partida, tendo en conta as súas capacidades e competencias. 

 

 
 
 

 
MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 
 
 

ESO 
 
Non utilzaremos libro de texto en ningún dos cursos. 
O alumnado deberá aportar o seguinte material: 

     5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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 Portafolios . 

 Bloc de debuxo con láminas DIN A4 (DIN A3 en 3º e 4º). 

 Lapis 2B e HB. 

 Portaminas 0,5 con minas HB. 

 Goma de borrar 

 Escadra, cartabón e regra. 

 Compás. 

 Pinturas a cera. 

 Temperas e dous pinceis fino e groso. 

 Material de reciclaxe como revistas, cartóns, periódicos, etc. 

 Cartolinas. 

 Pegamento. 

 Tesoiras. 

 Lapis de memoria para gardar e entregar documentos informáticos. 
 

BAC- DEBUXO TÉCNICO. 
 

Non utilzaremos libro de texto en ningún dos cursos. 
O alumnado deberá aportar o seguinte material: 

 Láminas DIN A4. 

 Carpeta ou arquivador. 

 Portaminas 0.5 mm con minas HB e 2H. 

 Goma de borrar. 

 Xogo de escadras e regra de 30 cm. 

 Compás. 
 

BAC- DEBUXO ARTÍSTICO. 
 

Non utilzaremos libro de texto en ningún dos cursos. 
O alumnado deberá aportar o seguinte material: 

 Bloc de debuxo. 

 Láminas DIN A3. 

 Carpeta DIN A3 para transpotar traballos. 

 Lapis 2B, 4B, 6B, HB. 

 Carboncillo. 

 Taboeiro para debuxar e unha pinza. 

 Lápices acuarelables e pinturas acrílicas. 

 Pinceles de distintas numeracións. 

 Varios tipos de papeles de debuxo que se concretarán según a práctica. 

 Outros materiais que surxan según o método empregado. 
 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Nas materias de Educación Plástica e Debuxo Artístico, as condicións de traballo 

son esenciais para o desenvolvemento das actividades, resulta imprescindible a 

aula- taller, onde están ben delimitados dous espazos, unha zona seca para os 

traballos que requiran esmero e precisión e outra zona húmida que permite a 

manipulación de materiais con plena liberdade, na que é conveniente dispoñer de 

toma de auga, dado que na nosa materia é necesaria, tanto para  pintar,  coma  

para  modelar,  como  para  limpar  os  útiles  de  traballo. Ademais  é conveniente 
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dispoñer dunha zona visual onde se poida proxectar ou ter os medios 

audiovisuais, e u t i l i z a s e  o  l o c a l  d e  d e p a r t a m e n t o  d e  cuarto escuro para 

laboratorio de fotografía.  

Na materia de Debuxo Técnico  dispoñemos dunha aula específica con mesas e 

outro material propio da materia. 

Lamentablemente, este curso e o igual do anterior, presentase bastante atípico a 

hora de aplicar o potocolo do COVID-19, polo que non poderemos impartir todas as 

clases nas aulas específicas de Plástica e de Debuxo Técnico, xa que o tratarse de 

aulas grandes obriganos a deixalas como aula de referencia de algún grupo numeroso 

para poder gardar distancias de seguridade entre o alumnado.  

No desenrolo das materias, empregarase material didáctico seleccionado ou 

elaborado polo profesor: apuntes, fichas de exercicios, láminas con debuxos, fichas de 

traballos individuais ou en grupo... Ademais, cando o profesorado o considere preciso, 

poderá proporcionar material para reforzar ou ampliar os contidos de cada unidade 

didáctica. 

  Dispoñemos dun fondo bibliográfico formado por libros de texto e de exercicios de 

reforzo, recuperación e ampliación, carpetas de recursos didácticos... depositados no 

local asignado ao noso departamento; tamén contamos con libros de consulta, libros 

de láminas (p.e. Emilio Freixas), enciclopedias da Arte, manuais de debuxo...situados 

na Biblioteca do centro a disposición de toda a comunidade escolar. 

Ademais poderanse usar os seguintes recursos tecnolóxicos: 

• Material audiovisual. 

Depositadas na Biblioteca hai varias películas en DVD que se poden reservar e utilizar. 

• Retroproxector e transparencias. 

• Ferramentas informáticas. 

A interactividade e o poder de visualización fan do ordenador un magnífico instrumento 

de traballo. Entre os programas que poden favorecer a aprendizaxe de esta materia  

destacaríamos: 

 O editor de imaxes Gimp para crear e editar fotografías. 

 Inkscape programa de deseño con gráficos vectoriais escalábeis(SVG) 

 Geogebra para desenvolver os temas de xeometría e planos en debuxo 

técnico. 

 Kdenlive editor de vídeo con grandes posibilidades na EPVA. 

 Audacity editor de sons que permite unha gran axuda para traballar en 

compaña do anterior programa. 

• Internet. 
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O alumnado terá á súa disposición un ordenador de aula con acceso a internet onde 

atopará materiais diversos de apoio e reforzo, actividades de planos, xogos, cine, 

pasatempos, enlaces interesantes a páxinas web, etc.. 

 

 

 
 
 
 

 
   Ao longo do curso, tanto na ESO como no Bacharelato, realizarase para cada 

grupo tres sesións de avaliación; a última delas coincidirá coa avaliación final 

ordinaria. No caso de 2º de Bacharelato, a data de realización da avaliación final 

ordinaria adecuarase a prevista para a realización da Proba de Acceso á Universidade. 

Na primeira quincena de xuño para 2º de Bacharelato e na segunda quincena do 

mesmo mes para os demais cursos, realizarase unha proba extraordinaria e a 

correspondente sesión de avaliación para o alumnado que non superase a materia na 

avaliación final ordinaria. 

 Durante o proceso de aprendizaxe tanto do alumnado da ESO como do 

alumnado de Bacharelato, realizaremos unha avaliación continua e diferenciada, que 

determine o grao de consecución dos obxectivos de acordo cos criterios de avaliación 

establecidos nesta programación. Intentarase que as tarefas que se presentan ao 

alumnado como prácticas para desenvolver os contidos, sexan todas elas avaliables. 

Así a recollida periódica de portafolios con traballos realizados na clase e reflexións en 

torno a eles, xunto coa observación sistemática do profesor e as anotacións no 

caderno do profesor, aporta datos precisos sobre o nivel  de consecución dos 

obxectivos e sobre a adquisición de competencias. 

   Para completar esta avaliación ralizaranse probas obxectivas de carácter 

teórico-práctico para avaliar determinados estándares de aprendizaxe, ou se o 

profesor o estima necesario, para demostrar a consecución de determinados 

obxectivos da materia. 

 As probas obxectivas terán unha valoración numérica que o profesor explicará 

antes de ralizalas. Os traballos realizados tamén se valorarán numericamente, e os 

traballos que non se entreguen terán unha puntuación de 0. 

   En canto a actitude do alumnado, considerarase positivo a asistencia puntual, a 

non interrupción do desenvolvemento da clase e o respecto polo traballo dos 

compañeiros e do profesorado, a participación e o interese, o coidado do material 

propio e da aula, o cumprimento das normas de convivencia... 

 

    6. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 
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  Na materia de Educación Plástica e Audiovisual a nota final dos 

alumnos calcularase como a media ponderada das notas acadadas en cada 

unha das 3 avaliacións que se realizan ao longo do curso na seguinte 

proporción: 

        33,3% - 1ª avaliación / 33,3% - 2ª avaliación / 33,3% - 3ª avaliación 
 

Na ESO para determinar a nota dunha avaliación redondearase ao 

enteiro máis próximo. 

No Bacharelato para determinar a nota dunha avaliación redondearase 

ao enteiro máis baixo para a nota que figurará no boletín (sen embargo 

consérvanse os decimais para obter a media de final de curso que, esta sí, 

redondearase á alza). 

A nota de cada avaliación será calculada a partires das notas acadadas cos 

instrumentos de avaliación indicados a continuación, co peso, expresado en 

porcentaxe, sobre a nota final. Na ESO non é necesario acadar unha nota 

mínima en calquera deles para calcular a media. No Bacharelato é necesario 

acadar unha nota mínima de 5 nas tres avaliacións para superar a materia xa 

que son bloques completamente independentes.  

 

  

 

 

 
 

 
 
 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas a realizar nas dúas primeiras 
semanas de clase. 

Fichas e 
Traballos 
pautados Valoración da destreza e creatividade Observación e Rexistro 

 

       A avaliación inicial é informativa e non conta para a media do trimestre. 

 

 

 

 

 

 

a) Para a avaliación inicial 

6.1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas 

Problemas e/ou traballos sobre o tratado 
na avaliación en cuestión. Cada exercicio 
levará indicada a súa cualificación individual. 

1 ou 2 Exames parciais por 
avaliación. 

Exame final de Xuño 

Traballos individuais 
Os traballos e tarefas de clase propostos 
poderán ser solicitados en cada sesión, ao 
remate da UD ou unha vez ao trimestre, 
segundo o criterio do profesor que imparta a 
docencia. 

Materiais propostos polo 
profesorado. 

Exercicios de práctica 
individual propostos polo 

departamento. 

Traballos en grupo 
  Para a cualificación deste apartado terase en 

conta tanto o esforzo realizado como a 
utilización óptima dos recursos empregados. 

Capacidade de 

colaboración co grupo en 

1º, 3º e 4º  ESO Traballos 

en soporte dixital 

en 3º e 4º ESO. 

Avaliación crítica externa 

das exposicións, 

montaxes,… realizadas no 

centro ou espacios 
expositivos en xeral 

(críticas do profesorado, 

doutro alumnado e do 

público en xeral) 

Interese e participación 
A atención as explicacións previas e o 
respecto e interese no desenvolvemento das 
actividades rexistraranse no caderno do 
profesor e teranse en conta para a 
cualificación da avaliación. 

Atención e traballo persoal 

na aula. Cumprimento das 
normas dadas a hora de 

traballar. 
Entrega de traballos en 

tempo e forma. 
(Os traballos feitos na casa 

non se valorarán pois este 

feito significaría que non 

se traballou o suficiente na 
aula) 

 
 

 

 

 

 

b) Para as avaliacións ordinarias 
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PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Traballos sobre aspectos teóricos e/ou 
prácticos da materia. Cada exercicio levará 
indicada a súa cualificación individual. 

Exame final da 
proba 

extraordinaria de 

xuño  

 
 
 
 
 
 

- Na ESO.- EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDOVISUAL. 

 

 Dado o carácter práctico da asignatura, valorarase moito a actitude e o 
traballo diario do alumno e a súa evolución desde o nivel inicial. Aplicarase a 
avaliación continua a: 

 

1) Traballos prácticos que se recollerán periodicamente para a súa 
valoración. Os traballos realizaranse obrigatoriamente na aula e valoraranse de 0 a 
10. Descontarase 0,5 puntos por cada día de retraso na entrega. Avaliaranse 
unicamente os traballos feitos na clase, se ben, a recollida de material, estudo e 
busca de información a farán fora da aula. No caso de non poder acabar algún 
traballo por ausencia xustificada ou por tempo insuficiente, dada a minuciosidade 
do mesmo,ou por traballar a un ritmo mais lento cós compañeiros, será o profesor 
o  que autorice a levar os traballos para traelos rematados da casa. 

2) En cada avaliación poderanse realizarar probas escritas que 
permitan comprender o grao de compresión dos contidos teóricos.Tamén se 
valorarán de 1 a 10. 

3) Farase unha observación directa para poder comprobar: Traballo 
diario, apuntes recollidos na clase, fichas de autoavaliación, interese en traer o 
material que se lle solicita, etc. 

-  A nota da avaliación sairá  da súma de todas as notas que teña coas 
seguintes porcentaxes: 

 

PROCEDEMENTOS               INSTRUMENTOS PORCENTAXE 

Probas escritas 
Exames parciais 

Exame final ou extraordinario 
20 % 

100 % 

Traballos 
individuais 
e Traballos 
en grupo 

Cadernillo de traballos 
realizados 

 

50 % 

Interese e 
participación 

Seguimento do 
comportamento do 

alumno na clase 

30 % 

c)  Para a avaliación extraordinaria 

6.2.   CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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-Considérase superada a área cando o alumno/a, alcance unha cualificación 
de polo menos o 5 puntos, como suma da cualificación obtida en cada un dos 
tres apartados mencionados. 
 

-A distribución de porcentaxes para a obtención da cualificación final será 
distinta cando nunha avaliación non haxa probas escritas de avaliación de 
aprendizaxe, sendo entón a valoración das prácticas realizadas do 70% e a 
observación diaria na aula do 30%. 

 
-Para a entrega de traballos fixarase unha data límite. Se o alumno non 

entrega os traballos dentro do prazo fixado, a súa cualificación n e s t a  
p a r t e  será de "cero". Podendo esixir o profesor a achega dun xustificante 
medico se a causa alegada é enfermidade, etc. 

 

 

 

 

 

 

Na avaliación de coñecementos e habilidades, terase en conta: 

1) A información que o alumno asimila expresada oralmente, por escrito ou 

plásticamente. 

2) Acabado do exercicio. 

3) Capacidade expresiva. 

4) Dominio de procedementos e técnicas. 

5) Pulcritude no acabado, en especial nos traballos de carácter técnico. 

6) Equilibrio e coidado n acomposición. 

Na avaliación de actitudes comprobarase. 

1) Interese por recopilar información, apuntes, datos na clase e fora do ambito 

escolar. 

2) Interese pola consecución de resultados orixinales e interesantes. 

3) Método de traballo. 

4) Responsabilidade e coidado do material propio e do da aula. 

5) Respeto e valoración do traballo dos compañeiros e de calquera outra 

manifestación artística do seu contorno ou de culturas alleas. 

6) Respeto polas datas de entrega dos traballos. 

 
 
 

  Será condición indispensable para aprobar, a presentación do 100% 

das láminas e traballos  de carácter práctico sinalados polo profesor 

na aula. 
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- No BACHARELATO. En Debuxo Técnico 

 

 O peso dos distintos procedementos na nota final do trimestre será o 
seguinte: 

 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS PORCENTAXE 

 
Probas escritas 

Exame parcial(1º Bach) 75 % 

Exame parcial(2º Bach) 90 % 
Exame final ou extraordinario           100 % 

Traballos Exercicios de aula (1º Bach) 25 % 
individuais Exercicios de aula (2º Bach)            10 % 

 

- Nos exames establecerase a puntuación de cada unha das preguntas no 

conxunto da proba. 

- Se o alumno ou alumna copia nun exame, a súa puntuación será de cero. 

- Descontarase 0.5 puntos por cada día de retraso na entrega de exercicios 

prácticos. 

 

- No BACHARELATO. En Debuxo Artístico. 
 

 Dado o carácter práctico da materia, valoraranse moito a actitude e o 
traballo diario do alumno, e a súa evolución dende o nivel inicial. Aplicarase a 
avaliación continua a: 

1) Traballos prácticos que se recollerán periodicamente para a súa 
valoración. Unha parte dos traballos realizaranse obrigatoriamente na 
clase. A recollida de material, estudo e busca de información farase fóra 
da aula, así como outras prácticas que precisan doutros espazos para a 
súa realización. No caso de non poder rematar algún traballo por 
ausencia xutificada ou por tempo insuficiente, dada a minuciosidade do 
mesmo, ou por traballar a un ritmo mais lento cos demais compañeiros, 
será o profesor o que autorice a levar os traballos para traelos rematados 
da casa e informará do prazo para a entrega. 

2)  Cada avaliación farase un exercicio que aglutine os elementos tratados 
nas clases. Esta proba valorarase de 1 a 10. 

3) Os contidos teóricos conceptuales avaliaranse a través de traballos 
escritos ou comentarios, ademais da observación das produccións feitas 
na clase. 

4) A nota trimestral sairá de aplicar estas pocentaxes: 
 
 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS PORCENTAXE 

 
Probas escritas 

Exame parcial(1º Bach) 30 % 

Exame parcial(2º Bach) 20 % 
Exame final ou extraordinario           100 % 

Proba trimestral Exercicio práctico 10% 

Traballos Exercicios de aula (1º Bach) 60 % 
individuais Exercicios de aula (2º Bach)            70 % 
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En todos os cursos da ESO farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel 

do alumnado e poder adecuar o nivel da docencia á súa situación real. 

Consideramos a programación como unha guía que debe adaptarse á realidade do 

alumnado para conseguir as competencias ao final da etapa obrigatoria.Deste xeito 

faremos as modificacións precisas para chegar a tal fin. 

A avaliación inicial na ESO consistirá nunha proba teórico-práctica baseada nos 

mínimos esixibles do curso anterior no que se impartiu a materia. En 1º de ESO 

consistirá nunha proba de conceptos xerais e de habilidades que o alumnado 

debería ter adquirido na etapa de primaria. Neste primeiro curso, a avaliación inicial 

ten por obxecto detectar posibles dificultades aptitudinais ou de outra índole, que 

poden ser motivo de reforzo dende un principio. 

Para cursar Debuxo Técnico II e Debuxo Artístico II, o alumnado deberá ter 

aprobado Debuxo Técnico I e Debuxo Artístico I, respectivamente,  ou acreditar os 

coñecementos nun exame de contidos mínimos deste curso. Durante o presente 

curso temos algun alumno nesta situación matriculados en Debuxo Artístico II, e 

decidiuse, de non facerles unha única proba de contidos mínimos da materia de 1º 

de Bac, senón que levasen a materia como pendente e fose avaliada como unha 

materia máis, na avalición ordinaria de maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL. 
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Neste curso, non temos alumnado con materias pertencentes a este 

Departamento pendentes de cursos anteriores, pero dada acasuística, de que 
pode o longo do curso aparecer algún alumno por traslado de matricula doutro 
centro, detallase a continuación o plan de recuperación da mesma. 

 

 
 

Aqueles alumnos que teñan a E.P.V.A., o Debuxo Técnico ou o Debuxo 

Artístico pendente  do  curso anterior deberán poñerse en contacto co xefe 

de departamento e superar a asignatura mediante a entrega de traballos ou 

da superación de varias probas específicas. 

Pódese recuperar a materia nas dúas avaliación parciais establecidas. No 

caso da non superación destas avaliacións os alumnos poderán presentarse 

ao exame final de Maio, onde poderán recuperar calquera das avaliacións 

pendentes, ou ao exame extraordinario de xuño, onde so contarán as probas 

teóricas específicas. 

Os contidos esixibles son os contidos teóricos desenvolvidos no curso 

anterior. 

     O xefe do departamento fará un seguimento da evolución académica do 

alumnado con algunha materia do departamento pendente de superar a partir 

da información que sobre a súa aprendizaxe lle proporcione o profesor actual 

do alumno ou alumna. Este seguimento realizarase durante as reunións de 

departamento. 

  O alumnado que no curso actual non estea matriculado en ningunha das 

materias propias do departamento pero teña algunha delas pendente de 

superación será informado polo  xefe do departamento a  través do taboleiro 

situado na entrada e xunto á Sala de Profesores. 

  Tendo en conta o disposto pola Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 

de xaneiro) pola que se regula a avaliación, promoción e titulación na 

Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, o 

Departamento de Artes Plásticas levará a cabo as seguintes medidas para 

Plan de traballo 

8.1.   Das materias pendentes de cursos anteriores 
 

8.   PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 
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avaliar ao alumnado da ESO coa materia de EPVA pendente de superar de 

cursos anteriores: 

 O departamento proporcionará ao alumnado coa materia de EPVA 

pendente de superar fichas de exercicios que terán como obxectivo 

traballar os contidos conceptuais e procedementais correspondentes a 

cada unha das partes en que se dividirá a materia pendente. Nas 

reunións de departamento concretaranse que exercicios deberán ser 

entregados polo alumnado antes da realización de cada unha das 

probas parciais dentro do prazo establecido polo departamento ao seu 

profesor actual, quen, unha vez corrixidos, ensinarallos e comentaralle 

os seus erros. 

 O departamento establece dúas probas parciais que se realizarán en 

horario non lectivo nos meses de xaneiro e abril, nas datas que se 

determinen en colaboración coa Xefatura de Estudos. Na elaboración e 

corrección de ditas probas terase en conta os obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación recollidos no Proxecto Didáctico e na Memoria 

final do Departamento de Debuxo do curso académico inmediatamente 

anterior á realización das probas. 

 Considerarase aprobada unha parte sempre que se obteña unha 

puntuación igual ou superior a 5. A nota final obterase como a media 

aritmética da nota das dúas partes, sendo necesario superar cada unha 

delas para recuperar a materia pendente. 

 No caso de non superar a materia co sistema anterior, o alumno ou 

alumna deberá presentarse a unha proba final, oficial e ordinaria, que 

abranguerá todos os contidos da materia pendente e se realizará nunha 

data do mes de maio determinada, da que se informará a Xefatura de 

Estudos. 

 

 
 

En cada unha das dúas avaliacións parciais establecidas no Centro os 

alumnos deberán presentar unha serie de tarefas (exercicios, resumos) que 

contarán ata o 60 % da nota. O alumno que non supere a materia mediante 

este procedemento ou os que queiran subir a nota poderán presentarse ao 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
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exame teórico. 

Os que superen unha das avaliacións establecidas poderán presentarse 

á parte pendente no exame final de Maio. 

Na proba extraordinaria de Xuño o alumno presentarase con toda a 
materia. 

 

 

 
INSTRUMENTOS PORCENTAXE Outras indicacións 

Traballos individuais 
60 % Para os alumnos que queiran 

subir nota, logo da avaliación 
positiva pola entrega  de 
traballos, a porcentaxe da nota 
do exame para establecer a 
media será do 40 %. 

Exame teórico parcial 
40 % 

Exame teórico final Xuño 100 % Pódese  recuperar  só  unha  das  
avalicións  e entregar traballos 
pendentes. 

Exame final 

extraordinario de Xuño 

 

100 % Na proba extraordinaria de Xuño 
non se terán en conta os 
traballos presentados. 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS PORCENTAXE Outras indicacións 

Traballos individuais ao 
longo do curso 

50 % Considérase obrigatoria a 
presentación ao exame para 
demostrar o seu manexo de 
instrumentos e da teoría 
correspondentes. 

Exame teórico parcial 
50 % 

Exame teórico final Maio 
100 % Pódese  recuperar  só  unha  das  

avalicións  e entregar traballos 
pendentes. 

Exame final 
extraordinario de Xuño 

100 % No exame extraordinario de Xuño 
non se terán en conta os 
traballos presentados. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de cualificación na ESO 

Criterios de cualificación no Bacharelato 



79 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Os exames cunha cualificación inferior a un 5 poderán recuperarse mediante 

a realización dunha proba de características similares. 

Os traballos individuais e tarefas de clase pendentes poden recuperarse no 

momento que o alumno realice ou entregue os mesmos coas correcións 

oportunas. A pesar disto, a nota acadada non contará para a avaliación, se o fai 

antes da entrega de notas. 

Os traballos en grupo e a práctica instrumental non poden ser recuperados 

como tal, xa que supoñería unha alteración nos contidos do curso ou na 

organización de tarefas. Polo tanto só se recuperarán nas sesións seguintes, 

considéranse contidos progresivos. 

 

 

Se un alumno non se presenta a un exame e a falta está debidamente 

xustificada, poderá realizalo nunha data acordada co profesor pertinente. 

Os traballos ou tarefas non entregados poden recuperarse no momento que 

decida o alumno. O incumprimento dos prazos establecidos poderá supoñer 

unha merma na cualificación de ata un 30 %. 

Os contidos de carácter progresivo recupéranse nas seguintes sesións. 
 
 
 
 

 

   Os alumnos que acaden unha avaliación negativa poderán recuperar a 

mesma cos procedementos descritos anteriormente. 

No exame final de Xuño os alumnos poderán recuperar os contidos das 

anteriores avaliacións. 

 

 

Ao esgotar todas as posibilidades de recuperación durante o periodo lectivo 

o alumno terá que presentarse á proba extraordinaria de Xuño. 

Procedementos e instrumentos de avaliación para... 

Unha proba non superada 

Unha proba non realizada 

Unha avaliación parcial 

A avaliación final ordinaria 

8.2.   Da materia do propio curso 
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        Neste caso, os alumnos terían dereito a un exame no mes de Xuño coas 

mesmas características que á proba da avaliación extraordinaria 

 
 

  O alumnado que no presente curso asista a reforzo educativo será avaliado polo 

profesor de este departamento correspondente o curso ordinario. Dito profesor,  en 

contacto permanente co profesor encargado da aula de apoio, será o responsable de 

avaliar ós alumnos. Todos os alumnos que asisten a aula de apoio posúen ACS. A 

nota da avaliación irá referenciada os obxectivos especificados na adaptación 

curricular 

 
 
 
 

 
 

Non todos os alumnos van ter o mesmo ritmo de aprendizaxe. Atendendo 

a esta diversidade realizásense adaptacións curriculares e planificásense 

diversas actuacións que permitan dar cabida ás diferentes situacións que 

presenten os alumnos/ás e se lles asignasen tarefas especificas a aqueles 

alumnos que tendo interese non leven o ritmo normal da clase, ou que polo 

contrario o superen. 

Nestes casos planificarase o proceso de ensino e aprendizaxe para 

atender as diversas situacións que presenten os alumnos, reformando os 

contidos, as estratexias didácticas e a avaliación. 

Con carácter xeral as adaptacións curriculares serán non significativas, 

dada a configuración procedemental da área. 

Cando as adaptacións curriculares sexan significativas o noso 

departamento solicitará a información necesaria ao departamento de 

orientación para realizalas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A avaliación final en caso de perda do dereito á avaliación continua 

Avaliación do alumnado que asista areforzo educativo 

9.  MEDIDAS DE ATENCION Á DIVERSIDADE 
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Este departamento, en xeral promoverá actividades relacionadas coa nosa 

área e colaborará nas celebracións que se organicen no centro en datas 

sinaladas, coa realización e exposición de traballos realizados con motivo 

das devanditas datas. Poderase realizar a visita a algún museo, exposición 

ou taller que se considere esencial para o desenvolvemento das materias 

impartidas.   

Durante o presente curso, as actividades extraescolares que pretende 

realizar este departamento son: 

 

 Visita a algún Museo de Arte dalgunha cidade próxima como A Coruña, 

Santiago, Lugo (a decidir). 

 Visita o Museo Terra de Melide. 

 Exposición na Casa da Cultura de Melide dunha selección de traballos 

feitos durante o curso polos alumnos de Educación Plástica e de Debuxo 

Artístico I e II. 

 Visita a algunha exposición artística temporal que se organice polas 

zona e que se considere interesante. 

 Participar na decoración de espazos no centro para conmemorar as 

diferentes celebracións do curso. 

 Participar nos concursos clásicos de carteis de eventos próximos  como 

o da festa dos melindres de Melide, da feira do queixo de Arzúa, e outros que  

se convoquen. 

   A nivel centro, este departamento pretende colaborar e participar en 

todas as actividades que se levan a cabo como o Magosto, o festival do Nadal, 

o Entroido, o Corremelide,…, así como na celebración doutros eventos 

conmemorativos como o dia da paz, o dia da muller,… 

 

 

 

 

10.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
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  Dada a importancia de fomentar no alumnado o hábito de ler e de 

perfeccionar a escritura e comprensión de textos, é necesario incluír na 

programación didáctica actividades que relacionen os contidos desta materia 

con estratexias relacionadas co mundo da lectura e a súa comprensión. 

Actividades programadas para o  curso e que teñen un carácter aplicable a 

todos os niveis: 

 O traballo na aula en relación con o mundo do cómic, obrigando así ó 

alumnado a procurar unha historia desenrolada plasticamente. 

 A lectura de libros relacionados co mundo da arte. 

 A inclusión dun título en cada un dos traballos prácticos realizados polo 

alumno na aula obriga ó alumno a facer un esforzo cara o mundo da síntese 

lingüística. 

 Traballos prácticos e plásticos a partir dun relato ou poema previamente 

seleccionado. 

 A posta en común en forma de debate crítico dunha noticia de prensa en 

relación co mundo da Arte e do Deseño. 

 

 

 

 

 

O Departamento de Artes Plásticas, que traballa eminentemente con recursos 

visuais, considera que as ferramentas TIC son un excelente complemento ás 

técnicas tradicionais, así como un recurso indispensable para traballar certos 

aspectos das nosas materias. 

 

o Obxectivos: 

 Introducir ao alumnado no uso de certas tecnoloxías que favorecerán a 

realización de traballos de debuxo no seu futuro profesional. 

 Fomentar a procura de información na rede e facilitar ao alumnado as 

ferramentas para facelo. 

12.  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN  TIC 
 

11.  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 
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 Fomentar a participación en foros de opinión de carácter virtual sobre 

temas artísticos. 

 Ensinar a alumnos e profesores a utilizar as ferramentas TIC como 

medio de comunicación, formación e información rápidas e dinámicas 

 Integrar soportes variados no proceso de ensino-aprendizaxe 

(imaxe+texto+son+...). 

 Fomentar o uso da internet como mecanismo de viaxe a outras culturas 

e realidades, así como para realizar visitas virtuais a museos de todo o mundo 

 Introducir ao alumnado nas técnicas de animación a través de 

programas sinxelos. 

o Desenvolvemento práctico. 

 Temporalización 

     Segundo a parte da materia que se estea traballando, dedicariámoslle ás 

TIC un tempo ben semanal, ben intensivo (unha semana enteira cada 

trimestre), e dependendo dos horarios do profesorado implicado. 

 Recursos necesarios. 

 As aulas TIC propostas neste proxecto serían de gran utilidade para as 

clases de debuxo, posto que permitiría que os alumnos usasen os ordenadores 

de forma individual (coa axuda do profesor, que proxectaría o seu traballo na 

pantalla) e traballasen así con programas de deseño. A outra variante de aula, 

a que posúe un ordenador con proxector e internet, facilitaría enormemente a 

proxección de diapositivas, a visita virtual a exposicións artísticas, a viaxe 

guiada pola internet (webquest), así como as exposicións de traballos por parte 

dos alumnos, ou as propias explicacións e apuntamentos dos profesores, que 

poderían ter formato dixital. 

o Tipos de actividades. 

O noso Departamento realiza todos os anos algunha exposición de 

traballos do alumnado. Pretendemos realizar un blog (ou varios) sobre 

temáticas relacionadas co debuxo e a arte, que poderían alimentar tanto 

profesores como alumnos, así como profesores doutros departamentos (para 

fomentar a interdisciplinariedade). 
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Foro de opinión con profesorado e alumnado doutros centros, sobre 

temas puntuais e períodos de tempo limitados (ex: un foro sobre Picasso dun 

mes de duración). 

o Como contemplar (se cabe) a atención á diversidade.  

As aulas equipadas de ordenadores permiten que aqueles alumnos con 

NEE poidan traballar materiais de reforzo, que se poden conseguir na internet, 

ou ben a través das editoriais. 

 

 

 

Os contidos do Bloque de interpretación son idóneos para traballar a 

educación para a tolerancia, educación cívica e moral e mesmo a 

educación para a igualdade de sexos, xa que as actividades grupais, tan 

habituais nesta materia, deberán estar sempre presididas por un clima de 

respecto cara ás producións alleas. 

 

Mediante o bloque de Creación incidiremos na educación para o 

consumidor e para o ocio e tempo libre, xa que a tecnoloxía, a música e 

os medios audiovisuais están moi presentes no ocio dos adolescentes. Evitar o 

consumo indiscriminado de música, produtos informáticos, películas... debe estar 

sempre presente no desenvolvemento destes temas. A educación para a 

interculturalidade e a tolerancia traballarase ao ampliarlles os seus 

coñecementos cara a outras épocas, estilos e xéneros. Temos en conta que 

todos os contidos transversais son importantes, estes serán os máis 

traballados na nosa materia, pero teremos presentes todos e cada un deles 

para traballalos puntualmente, por exemplo, educación ambiental en saídas e 

excursións, educación para a paz ou educación sexual a tenor de obras 

de arte, publicidade, letras de cancións... e así aproveitaremos toda ocasión 

para tratar co noso alumnado estes temas. 

 

 
 
 
 

  Os membros do Departamento de Artes Plásticas consideramos que para 

acadar unha boa convivencia no centro baseada no respecto, na tolerancia e 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

13.  PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES (TRANSVERSAL) 
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na cooperación e para lograr un clima participativo e democrático é preciso que 

a nosa práctica educativa inclúa as seguintes accións: 

o Dar unha boa acollida ao alumnado e, en especial, ás novas 

incorporacións, procurándolle unha integración doada e o máis rápida posible. 

o Dar a coñecer o RRI entre o alumnado e esixir o seu cumprimento. 

o Detectar as condutas disrutivas e aplicar as medidas correctoras 

adecuadas a cada situación, intervindo cunha actitude dialogante co fin de 

acadar unha mellora no comportamento. 

o Informar ao titor ou titora das condutas disrutivas e das medidas 

correctoras aplicadas, se fose o caso. 

o Introducir no programa XADE tanto as faltas de puntualidade como as de 

asistencia non máis tarde do último día de cada semana co fin de facilitar o 

labor do titor. 

o Na práctica docente diaria coidar de que o clima da aula sexa positivo e 

respectuoso, fomentar a participación e o diálogo de forma que se expoñan con 

liberdade e se escoiten con respecto as ideas, opinións e valoracións alleas. 

o Ensinar a aceptar os erros propios e alleos como elementos de mellora 

na aprendizaxe. 

o Utilizar e valorar positivamente o diálogo como forma de solucionar 

diferenzas e para extraer conclusións e obter solucións a situacións 

problemáticas. 

o Fomentar o respecto pola autonomía dos demais e promover a 

igualdade entre alumnos e alumnas independentemente da súa condición, 

sexo, cultura, relixión, raza ou nacionalidade. 

o Co fin de previr comportamentos disrutivos ou mesmo de acoso, facer un 

seguimento do alumnado, en especial dos cambios que houbera no 

comportamento, como rexeitamento ou indiferenza cara un compañeiro ou 

compañeira, illamento nos tempos de lecer... Nestes casos deberase 

comunicar esa información ao titor ou titora, quen a transmitirá á Xefatura de 

Estudos e ao Departamento de Orientación. 

o Informar ou solicitar información ao profesor titor ou profesora titora, non 

só sobre o rendemento académico do alumnado, senón tamén sobre o seu 

comportamento, atendendo en especial á información recibida ao inicio de 
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curso co fin de previr condutas disrutivas e facilitar o establecemento dun clima 

positivo na aula. 

o Intercambiar información coas familias, a través do profesor titor ou 

profesora titora ou directamente na hora de atención a pais, sobre o 

rendemento académico e o comportamento, tentando buscar solucións nos 

casos de que exista un conflito. 

o Manter unha actitude dialogante e tolerante e un clima respectuoso con 

todos os membros da comunidade educativa que favorezan a toma de 

decisións por consenso. 

o Intercambiar información sobre a conduta do alumnado e o rendemento 

académico entre os membros do departamento nos casos nos que sexa 

posible. 

o Solicitar ao Departamento de Orientación e ao dinamizador ou 

dinamizadora do Plan de Convivencia información sobre as calidades 

psicolóxicas e a situación persoal relacionadas co comportamento do alumnado 

e as consecuencias no seu rendemento académico, así como as estratexias 

para a resolución dos conflitos, se fose o caso. 

Moitas destas accións figuran tanto nos contidos de cada unha das 

materias como nos criterios que utilizamos para avaliar ditos contidos e, 

ademais, están en consonancia coa metodoloxía que vai caracterizar a nosa 

práctica docente diaria. 

 
 
 

 
 

 

A programación didáctica debe ser considerada un marco orientativo, aberto 

e susceptible de modificacións ó longo do curso académico, na procura do 

máximo rendemento e sen esquecer a atención á diversidade do alumnado ou a 

calquera outra necesidade especial que xurda no centro ou no seu entorno. 

A avaliación da programación debe facerse coa maior frecuencia que sexa 

posible para incrementar ó máximo a súa eficacia. Deberemos ter en conta 

aspectos como a adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás 

características do alumnado, a metodoloxía, o aproveitamento dos recursos e os 

procedementos de avaliación. 

15.  PROCEDEMENTO PARA REVISAR, AVALIAR E MODIFICAR A 
PROGRAMACIÓN. 
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As nosas ferramentas fundamentais para realizar dita tarefa son as que se 

relacionan a continuación: 

- A revisión continua realizada polo profesorado da materia, comparando 

as expectativas cos resultados obtidos na posta en práctica. 

- A revisión ó longo das reunións do Departamento e a posta en común do 

grao de desenvolvemento da programación. 

- Os resultados obtidos durante e ó final do curso. 
 

- As suxestións recollidas nas respectivas memorias finais do Departamento. 
 

Ao remate de cada curso revisarase a Programación Didáctica inicial a 

partir dos datos recollidos no libro de actas e das cualificacións obtidas polos 

alumnos e alumnas nas materias correspondentes ao Departamento de Artes 

Plásticas. 

Serán avaliados os seguintes elementos: 

o A idoneidade da selección, distribución e secuenciación dos obxectivos e 

contidos. 

o A idoneidade da metodoloxía seguida e dos materiais e recursos 

didácticos empregados. 

o A adecuación dos criterios de avaliación relacionados coa adquisición 

das competencias básicas. 

o A eficacia dos procedementos e instrumentos de avaliación. Revisión 

dos criterios de cualificación. 

o O programa para a recuperación de materias pendentes de superar de 

cursos anteriores. 

o O desenvolvemento das actividades extraescolares e complementarias e 

das relacionadas co Plan Anual de Lectura do centro, coa integración das 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación e co Plan de Convivencia. 

As modificacións que se desprendan desta avaliación faranse constar 

nun informe e serán incorporadas á Memoria final do Departamento xunto 

cunha proposta de medidas correctoras que se terán en conta no deseño da 

Programación Didáctica do seguinte curso. 
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Ademais dos diferentes libros de texto das diferentes editoriais que existen  

na aula facemos unha selección doutros libros que poden ser interesantes  

para o desenrolo das materias. 

 

Munari , Bruno   “Deseño e comunicación visual”. Edit Gustavo Gili. 

 
Swan, A. “Bases do deseño gráfico”. Edit. G.G. 

 
Costa , Joan “Señaletica” Edit CEAC 

 
Frutiger “Signos, símbolos, marcas, sinais” Edit G. G. 

 
Font,  D. “O poder da imaxe” Edit Salvat 

 
Dondis , D.A.      “A sintaxe da imaxe”                         Edit. G.G. 

 
Agostini, Franco        “Xogos coa imaxe”                      Edit Pirámide 

 
Ferit , . Iscan.        “Así se fai unha colaxe”                  Edit Parramon 

 
Arnheim , R.     “Arte e percepción visual”                  Alianza Editorial 

 
Barnicoat , John “Os carteis. A súa historia  

                               e a súa linguaxe”                              Alianza Editorial 

 

Simpson , Ian “Enciclopedia de técnicas  

 de debuxo”                                         Edit Acanto 

 

Martin,  Judy “ Enciclopedia de técnicas de impresión”      Edit Acanto  

 

Varios “Outra linguaxe: o ensino da expresión 

                          plástica”                                                     Edit Nancea 

 
Berganza, Pilar.   “Como realizar actividades plásticas” CEAC 

 
Wong, Wucios  “Fundamentos do deseño  

                               bi e tridimensional”                                  Edit .G.G. 

 

  Wong, Wucios        “Fundamentos do deseño” Edit G.G. 

 16. BIBLIOGRAFIA. 
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Langford, M 
 

Eastman 

 
 

  Varios 

 

 
Bazin, André 

“ A fotografía paso a paso” 

“O pracer de fotografar” 

“Fotografar é doado. Guía 
didáctica” 

 
“¿Que é o cinema? “ 

Edit Hermann   

Blume. Edit Folio 

 

Ed. Alambra 
 

 
Edit. Rialp 

Cheshire, David. “O grande libro do vídeo”                       Salvat 

 
Hedgecoe, John              “O vídeo”            Edit del Drac 

 
Rodríguez de Abajo, F.J.”Xeometría Descritiva.                      Edit. 

                                            Tomos ( I, II; III e IV)”                     Donostiarra. 
Rodríguez de Abajo, F.J.“Curso de debuxo xeométrico 

                                           e croquización”                            Edit. Marfil 

 

Puig, Adan. “Xeometría Métrica”            Biblioteca  

           Matemática 

 

 

 

                     

Kampman Lotharn   “Espazos e volume”            Bouret 

I. Asensi 
 

“Xeometría Descritiva”           Edit Dossat  

 

 
 
 

 
 

 
 Todos os apartados desta programación didáctica están elaborados 
para que o alumnado reciba unha educación de tipo presencial e con clases 
impartidas na aula. Pero no caso de que o alumnado se vexa obrigado  a 
desenvolver a súa actividade educativa na casa por presentar síntomas 
compatibles co COVID-19, poderá seguir o proceso de aprendizaxe de forma 
semipresencial ou a distancia. 
 A continuación recóllense as principais modificacións na programación 
ante estes dous supostos. 
 
 
 
 
 
 

17. ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE OS CASOS 
DE   DOCENCIA NON PRESENCIAL. 
 



90 
 

 
 
 
 
- EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL. 
 
 No caso de que a parte do alumnado dun grupo non se lle permita a 
asistencia as clases presenciais, e de ter que permanecer confinado no seu 
domicilio, poderá seguir o proceso de aprendizaxe usando a aula virtual do 

centro.  
 Para elo, a principio de curso, cada profesor do departamento creará 
na aula virtual un grupo co seu alumnado para cada materia e nivel educativo. 
Procederá a matricular dito alumnado e comprobará que éste poida acceder a 
mesma para ver o seu contido. 
 O profesor facilitaralle por este medio os apuntamentos coas 
explicacións en formato PDF, as videopresentacións, videotitoriais ou outros 
medios que considere adecuados para levar a cabo as explicacións de cada 
tema. Tamén lle proporá as tarefas relativas a cada tema que o alumno debe  
realizar, coas pautas a seguir na elaboración e os prazos de presentación. 
 O alumnado accederá a ditos contidos, poderá descargalos, realizará 
as tarefas e presentarallas ao profesor para a corrección. 
 Igualmente o alumnado poderá interactuar co profesor para que lle 
explique todas as dúbidas que lle surdan a través do foro habilitado en cada 
unha das unidades didácticas. 
 Pola súa parte o profesor deberá facerlle chegar ao alumno as 
correccións oportunas e a valoración dos traballos realizados. 
 
- EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 
 No caso de que a totalidade do alumnado dun grupo teña prohibida a 
asistencia o ensino presencial por estar confinado, impartiráselle a docencia 
pola via telemática. Para elo empregaranse as seguintes canles: 

 
 -A aula virtual do centro, seguindo o mesmo método recollido no  

apartado anterior. 

E como complemento a éste, empregarase 
 -A plataforma de videoconferencias habilitada pola Conselleria de 

Educación Cisco Webex. Estas videoconferencias realizaraas cada 
profesor para o grupo de alumnos da mesma materia e nivel educativo. 
Serán complemento a aula virtual e aproveitaranse para a explicación 
dos contidos de maior dificultade, para a resolución de dúbidas e para 
informar ó alumnado de todas as novedades que deban coñecer. 

 
 
 
 
 
 Dado que o alumnado que cursa Debuxo Técnico II en 2º de 
Bacharelato, ao rematar este curso deberá realizar as probas ABAU de 
acceso a Universidade, considéranse aprendizaxes imprescindibles todas as 

17.1. METODOLOXIA E RECURSOS EMPREGADOS 
 

17.2. APRENDIZAXES E CONTIDOS IMPRESCINDIBLES. 
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que figuran para este curso nesta programación. 
 Na materia de Debuxo Técnico I, de 1º de Bacharelato, é precisa para 
poder continuar cos seus contidos para o seguinte curso, polo que se 
consideran imprescindibles os mínimos desta programación. 
 Nas demais materias e cursos, en caso de presentarse situacións de 
alumnado que non podida asistir as clases presenciais por estar cofinado a 
causa do COVID-19, debemos ser un pouco máis flexibles e poderemos facer 
unha adaptación da programación á situación real que se plantexe. 
 Hai que ter en conta que as materias de plástica e de debuxo artístico, 
son eminentemente prácticas e impartilas de forma non presencial, é bastante 
complicado. 
 
 
 
 
  
 
 -Para a materia de Debuxo Técnico, empregaranse os mesmos 
criterios de avaliación que no ensino presencial. 
 Se no momento de realización das probas o alumnado non pode 
realizalas de forma presencial na aula, faráselle a proba por videoconferencia, 
para o cal será obrigatorio que o alumno teña conectada a videocámara da 
plataforma de conferencias de maneira que se observe o seu rostro, a pantalla 
do ordenador e a mesa onde está realizando o exame. Esto poderase facer 
simultaneamente a todos os alumnos dado que e un grupo cun número 
reducido de alumnos. 
 -Para as materias de Plástica e Debuxo Artístico, tamén se 
empregarán os mesmos criterios que no ensino presencial, pero se é moi 
baixa ou nula a presenza de alumnado nas clases, poderase prescindir da 
realización de probas. Neste caso acumularase a porcentaxe dos traballos 
realizados á porcentaxe da puntuación prevista nas probas prácticas. 
 En ningún caso, o que se fará dentro dun mesmo grupo de alumnos, é 
realizarlles exames a uns alumnos e a outros non, é dicir, ou a fan todos ou 
non a fai ningún. 
 

 
 
  Melide, 15 de setembro de 2020 
 
                                               O xefe do departamento 
 
 
 
                                             Asdo. Jesús López Blanco 

17.3. ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 


